
“We hebben Gods liefde leren kennen 
en daar vertrouwen we op”, was negen 
jaar geleden de tekst op onze 
trouwkaart. Het bemoedigt en inspireert 
om dit geloof met anderen steeds 
verder te ontdekken. We gunnen het 
ook aan anderen en zijn daarom open 
om het goede nieuws te delen en om 
het concreet handen en voeten te 
geven. Deze vier zinnen geven in het 
kort weer wat onze basis is als ‘familie 
op missie’ in Maastricht. We vertellen 
graag hoe we dit de afgelopen maanden 
vormgegeven hebben. 
 
Ritmes 
Wat doen we precies? Samen met 
Theodoor, Hinke en Benthe de Kraker 
hebben we ons leven ingericht op basis 
van gezamenlijke ritmes. Deze ritmes 
spreken we steeds voor drie maanden 
met elkaar af. Het bestaat uit samen 
eten (zaterdagavonden), samen het 
leven vieren (maandelijks feestje), 
samen de kracht van Gods aanwezig-
heid ervaren in woorden, stilte en gebed 
(twee zondagavonden per maand) en 
met elkaar Gods leiding zoeken en 
bespreken (twee keer per maand). 
Mensen die we in ons leven tegenkomen 
– hoe dichtbij of juist hoe ver ze ook 

maar van Jezus afstaan – kunnen daar 
op allerlei manieren bij aansluiten. Zo is 
het bedoeld en zo werkt het ook.  
 
Veelkleurig 
Dat netwerk van mensen om ons heen is 
in de loop van de tijd steeds breder 
geworden. We staan bewust open voor 
mensen uit onze straat en wijk en omdat 
Theodoor & Hinke in een andere wijk 
van Maastricht wonen, is ‘wijk’ een 
rekbaar begrip geworden. We kennen 
steeds meer gezinnen via de school van 
onze kinderen. Ook zijn mensen uit het 
asielzoekerscentrum op ons pad 
gekomen, die ons hart hebben gestolen. 
En niet te vergeten de waardevolle 
contacten met collega’s. Inmiddels een 
veelkleurig netwerk dus. 
 
Het vraagt steeds opnieuw een keuze 
om volgens de ritmes te leven en 
anderen daarin uit te nodigen. Tegelijk is 
het echt waardevol en zelfs ontspannen! 
De ritmes passen namelijk bij ons en 
onze situatie; ze zijn flexibel, haalbaar en 
begrensd. Het is ongelofelijk hoeveel 
mensen we op deze manier in de laatste 
maanden zijn tegengekomen en hoeveel 
kansen er waren om iets van Gods liefde 
en waarheid te delen. 
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“Gelukkig wie bij U hun 
toevlucht zoeken met in 

hun hart de wegen naar U.” 

Psalm 84:6 

Hallo lieve mensen,  

veelkleurig Maastricht 



Een paar voorbeelden uit de 
laatste tijd om dat praktisch te 
maken. Fijne gesprekken tijdens 
bezoekjes aan kinderboerderij en 
speeltuin. Spontaan met een 
gezinnetje in aanraking komen, 
telefoonnummers uitwisselen en 
uitnodigen voor de maaltijd op 
zaterdagavond (met eten bereid 
door een Syrische kok). Een zater-
dagmiddagfeestje waarbij mensen 
uit alle lagen van de bevolking 
enthousiast elkaar vinden door het 
plaatje op hun memorykaartje uit 
te beelden (van kip, aap tot 
wekker). Een dag mee naar de 
IND om een jongen te steunen bij 
zijn verhoor. Een ouder van school 
welkom heten tijdens een gebeds-
avond, die door het gebed voor 
hem Gods kracht en aanwezigheid 
ervaart. Tijdens een viering een 
opwekkingslied luisteren in het 
Nederlands, Arabisch, Farsi en ten 
slotte Spaans. Verder integreren in 
Maastricht: meelopen met de 
carnavalsoptocht en met Konings-
dag tussen de lintjesdragers van 
Maastricht een concert bijwonen in 
het Theater aan het Vrijthof – dit 
alles dankzij onze Syrische 
vrienden!! 

‘Veel mensen die wij kennen, zijn het zicht op de 
Herder kwijtgeraakt. Toch zijn ze nog wel op 

zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke 
liefde en betekenis. Ze zijn dorstig naar Jezus.’  

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. van Dijk 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.  

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Maastricht 

        diepgang  

gesprekjes in de speeltuin en kinderboerderij 

inspiratie avond 11 maart 

Dankzij financiële steun van 
familie, vrienden en betrokkenen 
heeft Tjerk daarnaast tijd en ruimte 
om zich in te zetten voor coaching 
binnen Nederland Zoekt…. Deze 
stichting biedt tweejarige trajecten 
aan kerken om te leren in de eigen 
omgeving te bouwen aan missie-
gemeenschappen. Waarschijnlijk 
gaat zo’n leertraject binnenkort 
zelfs starten met de katholieke 
kerk in Limburg! Door diverse 
kerken (katholiek en protestants) 
is hier op 10 maart aan geproefd. 
Vanuit het Bisdom in Roermond is 
er positief op gereageerd. Bijzon-
der om te merken dat er zo veel 
verschillen zijn in taal en cultuur, 
maar dat er eenzelfde verlangen is 
om als kerk een plek te bieden 
waar mensen God kunnen vinden. 
 

Nu ligt de zomervakantie voor ons. 
We zien uit naar de conferentie-
week van New Wine en een va-
kantieweek in Kijkduin. In septem-
ber pakken we de ritmes weer op.  
 

Hebt u vragen of opmerkingen? 
We horen graag van u! 
 

Hartelijke groeten 

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

feestje met pasen 

Het open graf met lego nagebouwd 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Tjerk++_+Anneke+van++Dijk
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

