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ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal
in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde,
vrede en gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk
is te vinden in Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In
deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf
zaligsprekingen en reageert erop. Dit keer: Gerard Willemsen.
1 Het echte geluk is voor mensen die
vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de
aarde geven.
Ze komen in grote stromen het land binnen:
vluchtelingen, vooral uit de gebieden waar
IS schrik en terreur uitoefent. Heel veel mensen helpen, geven, zorgen voor onderdak
en zeggen simpelweg: welkom, wij hebben
plaats! Zoals de Immanuelkerk in Stockholm,
waar op een zeker moment tweehonderd
mensen een slaapplaats vonden. We delen
het plekje op de aarde dat ons gegeven is en
we krijgen er niet minder om. Integendeel.
2 Het echte geluk is voor mensen die
doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkst vinden. Want God zal hun
moeite belonen.
25 jaar geleden volgden mijn vrouw
Gerdien en ik wat we als Gods opdracht
ervoeren: zending in het noorden van
Europa. Het was niet altijd eenvoudig. Een
nieuwe taal, een nieuwe cultuur, je oude
vak verlaten, een onzekere toekomst. Heeft
God die moeite beloond? Absoluut. Als ik
denk aan de mensen in de gemeenten die
we gediend hebben, aan het werk onder de
Samen en aan het wereldwijde zendingswerk waar ik nu bij betrokken kan zijn, dan
zie ik Gods zegen heeft gegeven in ons
werk en in ons persoonlijke leven!
3 Het echte geluk is voor mensen die
goed zijn voor anderen. Want God zal
goed voor hen zijn.

Ik heb verschillende keren met mijn collega
Walla rondgereisd in Litouwen. Ze leidt er
een gemeente die samenkomt in de kelder
van een flatgebouw. Maar vooral bezoekt ze
de allerarmsten. Ze heeft oog voor iedereen
en helpt mensen die niemand helpen wil.
Ze bezoekt gevangenen en kindertehuizen.
Ze rijdt rond met haar vrachtautootje met
hulpgoederen. En het werkt aanstekelijk.
Zou het daarom zijn dat die gemeente in
die kelder alsmaar groeit?
4 Het echte geluk is voor mensen die
vrede sluiten. Want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.
De relatie tussen Rusland en Zweden is niet
meer wat hij geweest is. Maar in verschillende projecten bezoeken christenen uit beide
landen elkaar en bouwen aan relaties. Ook
helpen kerken elkaar bij evangelisatie en
sociaal werk. We voelen een vrede die politieke conflicten ver te boven gaat.
5 Het echte geluk is voor mensen die
lijden omdat ze doen wat God wil. Want
voor hen is Gods nieuwe wereld.
Een vriend van mij kwam als één van de
eersten onder zijn Centraal-Aziatische volk
tot geloof. Hij belandde daardoor in de
gevangenis. Hij werd gemarteld en vluchtte
uiteindelijk voor zijn leven naar Europa. Nu
werkt hij met media-evangelisatie en geeft
trainingen aan leiders uit gesloten landen.
De vreugde in zijn geloof is niet mis te
verstaan, ondanks het lijden.

Walla heeft oog voor iedereen. Zou
het daarom zijn dat die gemeente
in de kelder alsmaar groeit?
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Zendingswerkers
op retraite: een
geestelijke apk

Retraitecentrum Klein Sion
in Leuvenheim
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“Het is vervelend
en frustrerend als je
omlaag wordt gedrukt
door een volle rugzak”

“Elke zendingswerker heeft een geestelijke apk nodig”, vindt
Henno Smit, bestuurslid van ECM en gemeentestichter
in Amsterdam. Van 13 t/m 16 oktober leidde hij in
retraitecentrum Klein Sion in Leuvenheim een retraite voor
de zendingswerkers van ECM Nederland. “Het was hard
werken en op z’n tijd frustrerend – want confronterend –
maar ook zeer verhelderend en genezend.”
Het doel van de ‘Netherlands Missionary Retreat’ was de persoonlijke veerkracht en onderlinge verbondenheid van de zendingswerkers te vergroten. Henno Smit leidde
de zendingswerkers door een programma
dat hij al jaren gebruikt in zijn gemeente in
Amsterdam. In tien lessen ging hij in op de
vrijheid die Jezus geeft, wat deze vrijheid in
de weg staat, de plek van onze emoties en
ons verleden daarbij en tot slot hoe je in de
vrijheid van Jezus kunt blijven staan.
“Elke leerling van Jezus heeft een rugzak
vol met oud denken, oud zeer en aangeleerd gedrag”, zegt Henno. “Het is vervelend
en frustrerend als je omlaag wordt gedrukt
door een volle rugzak. Iedereen heeft daarom op z’n tijd een geestelijke apk nodig.”
Henno vond het mooi om te zien dat de
zendingswerkers ter plekke dingen in hun
leven konden ‘opruimen’ en dat ze tools
kregen om het geleerde vast te houden.
“Eigenlijk was het geen retraite, maar een
training of een bootcamp”, zegt hij. “Het
was hard werken en op z’n tijd frustrerend
– want confronterend – maar ook zeer
verhelderend en genezend.”
Bij de loodgieter thuis...
Hans Kuijpers, directeur van ECM Nederland,
onderstreept het belang van persoonlijke
veerkracht. Het leven op het zendingsveld is
soms best zwaar en zendingswerkers kunnen niet altijd bij mensen in hun omgeving
terecht met hun vragen en problemen. De
retraite was erop gericht om hen daarin ver-

der te helpen. Daarvoor werden ook ‘huddels’
gevormd: kleine vertrouwensgroepen waarin
de zendingswerkers onderling hun vragen en
problemen kunnen bespreken en waarin ze
samen kunnen luisteren naar Gods stem in
hun leven.
“Aan het front is vaak zo veel werk te doen
dat zendingswerkers minder aan hun eigen
geestelijke leven toekomen”, zegt Hans. “Denk
aan het spreekwoord: bij de loodgieter thuis
lekt de kraan... Door deze retraite en door de
huddels die nu gevormd zijn, willen we de
zendingswerkers stimuleren om aandacht
te blijven geven aan hun eigen veerkracht.
We hopen dat ze steun vinden bij elkaar om
zelfredzaam en stabiel verder te werken in
Gods koninkrijk.”
Niet alle zendingswerkers konden in Klein
Sion aanwezig zijn. Daarom wordt het gedachtegoed volgend jaar tijdens de Biennial
in Kroatië nogmaals kort uitgerold, zodat
iedereen op de hoogte is en kan aanhaken.
DE BIJBEL BIDDEN
Hoe ervoeren de zendingswerkers zelf de
retraite? “Het was een mooie, volle week,
met veel waardevolle input”, meent Ellis
Koelewijn, zendingswerker in het OostDuitse Schwerin. “De stilte en de tijd voor
reflectie waren goed. Bij mij in de wijk is er
vaak niet zo’n stilte.”
Ellis noemt als concrete les voor haar het
‘bidden voor bunkers’. “Bunkers zijn onbewuste dingen die je alleen maar denkt.
Gedachten die je sturen, zonder dat je vaak
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“Ondanks alle verschillen ben je
als zendingswerkers met hetzelfde
bezig, dezelfde missie”
weet dat ze je sturen. Als je zo’n bunker
hebt ontdekt, werkt maar één ding: bidden. Ik ben weer achter heel wat zondige
gedachten gekomen, die niet kloppen met
Gods waarheid. Daarvoor ben ik erg dankbaar. Dus ik ben nu bezig bunkers kapot te
bidden!”
Albert-Jan Cloo, zendingswerker in Deventer, vond het mooi om door alle verschillen
heen te merken “dat je als zendingswerkers met hetzelfde bezig bent, dezelfde
missie”. Die herkenning deed hem goed.
“De omgang met de anderen, het luisteren
naar hen en het delen van dingen met hen,
heeft me geholpen om een aantal stappen
te zetten en ook op te schrijven, zodat ik ze
blijvend warm kan houden.”
Marieke Baks, werkzaam in Roemenië, had
net een aantal drukke maanden achter
de rug toen ze in Klein Sion arriveerde.
Maanden waarin de relatie binnen haar
team in een impasse was gekomen. Tijdens
de retraite werd ze verder geholpen. “We
hebben veel Bijbelteksten met elkaar ge-

De
zendingswerkers
verbleven vier
volle dagen
in Klein Sion in
Leuvenheim

declameerd, waarin we uitspraken wie we
zijn in Christus en waarin we de geestelijke
wapenrusting aantrokken. Ik kwam toen
op het idee om op zo’n zelfde manier een
gebed te schrijven dat ik dagelijks voor ons
team kon bidden, op basis van Johannes
17. De week na de retraite merkte ik echt
verandering. We hadden een goed gesprek
met onze teamleden, waarbij er weer
toenadering kwam. Gods woorden hebben
leven en juist door zo ‘de Bijbel te bidden’
kan God grote dingen uitwerken!”
HUDDELS
Albert-Jan, Marieke en Ellis maken inmiddels alle drie deel uit van een huddel. Sommige huddels zijn al actief, andere moeten
nog opstarten. Albert-Jan heeft zijn eerste
ervaringen opgedaan en is enthousiast.
“Mooi om samen te bidden, naar de Heilige
Geest te luisteren en elkaar te bemoedigen
en te bevestigen. En mooi om dat te doen
met mensen die in dezelfde positie zitten.”

tip uit
LEUVENHEI
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Albert-Jan Cloo, met rechts
Henno Smit
Marieke Baks
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ECM bouwt overal in Europa mee
aan liefdevolle gemeenschappen die
in de voetsporen van Jezus treden en
het goede nieuws met woord en daad
verspreiden. In deze rubriek lichten
we telkens een gemeente uit. Dit keer:
de Mosaikkirche Bergen-Enkheim.
De Mosaikkirche is een ‘familie’ van zeven gemeenten in
handelsstad Frankfurt. Bergen-Enkheim is één van de langst
bestaande gemeenten en met dertig tot vijftig betrokkenen
ook één van de grotere. Sinds september zijn Gerwin
en Cathelijne Pruijssen, ‘partners in ministry’ van ECM
Nederland, er actief.
“De gemeente bestaat uit hardwerkende mensen, met
een groot en enthousiast geloof”, vertelt Cathelijne. “Het is
heel bemoedigend wat we hier zien”, vult Gerwin aan. “Mij
valt op dat als je samen echt de focus hebt dat je mensen
het Evangelie wilt brengen, dat veel andere dingen dan
onbelangrijk worden en dat heel veel verschillen wegvallen.”
De gemeenten van de Mosaikkirche kenmerken zich door
een missionaire houding. Het doel is niet groot worden,
het doel is zo veel mogelijk nieuwe, kleine gemeenten
stichten in andere wijken van Frankfurt. Multiculturaliteit
speelt daarbij een grote rol. “Ik ben nog nooit zo veel
nationaliteiten tegengekomen als hier”, zegt Cathelijne. Het
is de visie van de Mosaikkirche om al die culturen samen te
brengen. “De naam ‘Mosaik’ zegt het eigenlijk al: we willen
alle mogelijke kleuren, achtergronden en nationaliteiten
bij elkaar brengen”, zegt Gerwin. “Liefde en verzoening zijn
daarom kernwaarden voor ons.”
In Bergen-Enkheim wordt hiervoor onder meer een cursus
Duits voor vluchtelingen en immigranten gegeven. Gerwin
en Cathelijne merken dat het aanslaat. Niet-Duitsers staan
vaak meer
open voor het
Evangelie dan
de Duitsers
zelf. “Maar het
is onze hoop
dat de Duitsers
zich ook zullen
bekeren als ze
gaan zien dat
vluchtelingen
en immigranten
hun heil bij God
zoeken.”

COLUMN
Per-missie
Kerkmensen houden vaak te veel van de kerk
van gisteren, ex-kerkmensen schoppen vaak te
veel tegen de kerk van eergisteren en pioniers
houden vaak te veel van de kerk van morgen,
een kerk die nog niet bestaat. Maar wie houdt
van de kerk van vandaag?
Missionair kerk-zijn begint bij hen die houden
van een constant veranderende kerkelijke gemeenschap, die zich uitstrekt naar de constant
veranderende wereldburgers van vandaag.
Hier en nu, voor eeuwig. Niet alleen verhalen van daar en toen en van ooit en later. De
wereld draait door en om je liefde te delen met
de minsten der zijnen, moet je eerst en vooral
goed willen luisteren en kijken om te zien en
horen wat Jezus zou zien en horen. Jezus zag
iets binnen de tempel en zei er wat van. Jezus
zag iets buiten de tempel en deed er wat aan.
Laten we dus gaan en handelen in zijn naam.
We hebben zijn per-missie!
Met die per-missie nodigen we u uit mee te
bouwen. Metterdaad, in woord en gebed
en als het even kan ook door uw financiële
steun. Zo draagt u bij aan het werk van Ellis in
Duitsland, Marieke in Roemenië, Albert-Jan in
Deventer en vele andere zendingswerkers in
vele andere kerken en plaatsen.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland
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Het Evangelie is een
bron van kracht

kort nieuws
Frits en Marleen Ockels
onderzoeken via ECM de
mogelijkheden voor een bediening
onder de Samische bevolking in
Zweden. In eerste instantie zal
Frits daartoe meerdere malen
naar Zweden afreizen. Het ECMbestuur heeft er van harte mee
ingestemd dat hij dat als kandidaatzendingswerker van ECM kan doen. Frits en Marleen Ockels
Ook Diana Pater is met vreugde tot
kandidaat-zendingswerker benoemd. Zij bereidt
zich voor om in Kroatië Gods licht te laten
schijnen. Dat wil ze onder meer doen door haar
leven met anderen te delen en door zich voor
jeugdwerk en mensen met een beperking in te
zetten. Momenteel bereidt Diana zich voor op
Bijbelschool Cornerstone in Beugen.

StepRace levert ruim € 22.000 op

Diana Pater

Op 10 oktober vond de
tiende ECM StepRace plaats.
Enorm veel mensen hebben
zich door te steppen, te
helpen of te sponsoren
ingezet om de dag tot een
succes te maken. Dankbaar
en blij zijn we met het
eindresultaat van ruim €
22.000,- dat ten goede komt
aan de verschillende fondsen
waar voor gestept is.

colofon

Aanvaarding Ockels en Pater

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 sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM
heeft zo’n 200 werkers in 17 verschillende landen,
waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt
volledig gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een
uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,
7400 AW Deventer, 0570-637537
| ecmnederland@ecmi.org
| www.ecmnederland.nl
Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers
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Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A,
belastingaftrekbaar.
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AGENDA
2 t/m 9 april 2016 – ECMI Biennial

Aankomend voorjaar is het weer tijd voor de tweejaarlijkse
conferentie van ECMI. Het is een conferentie waar onderwijs, training
en ontmoeting centraal staan. De Biennial is bedoeld voor alle
ECM-zendingswerkers en ondersteunende werkers, maar ook als
meelevende of ondersteuner bent u van harte welkom. Voor jeugd en
kinderen zijn er aparte programma’s en voor de kleintjes is een crèche
beschikbaar. De conferentie vindt van 2 t/m 9 april plaats in Umag, aan
de Kroatische kust. Zie voor meer informatie www.ecmnederland.nl/
biennial.

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl

