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“Hier staat Marcus 6 
gedeeld door 3... 

 

Wat betekent dat?” 

“Het blijft er altijd bij. En ik zou ook 
niet weten hoe ik zou moeten bidden”, 
zegt Huub met z’n onvervalste 
eerlijkheid, directheid en Amster-
damse tongval. We hebben net een 
stukje uit Romeinen gelezen, waar 
staat dat we vaak niet weten wat we 
moeten bidden maar dat de Geest ons 
daarbij helpt. 
 
We kennen Huub en z'n vrouw nu al ruim 
een jaar en hebben met hen mogen 
meeleven in de hoogte- en dieptepunten 
die ze hebben meegemaakt. Een paar 
uur eerder hadden we in de 
voorbereiding op de bijeenkomst 
afgesproken dat we de Bèta-groep 
zouden voorstellen om de nieuwe 
gebedscursus van Alpha in het nieuwe 
jaar te gaan doen. We ervaren Huub’s 
opmerking als een bevestiging om dit te 
doen. 
 
Snoeien 
We hebben in de afgelopen tijd veel 
dingen meegemaakt die we met jullie 
willen delen. Mooie gebeurtenissen die 
ons hebben bemoedigd en bevestigd in 
onze bediening en waar we veel zegen 
over ervaren. Maar daarnaast 
ondervinden we de gebrokenheid in en 
om ons heen. Naast blijdschap zijn er 
zorgen in de familiekring. We mogen in 
maart ons elfde en twaalfde kleinkind 
verwachten, maar een zus en ook de 
moeder van Martha is ernstig ziek.  
We ervaren dat je gesnoeid kunt worden 
(Johannes 15) als je dingen moet 
loslaten omdat ze, ook na veel gebed, 
niet gaan zoals je had gehoopt. Het 
maakt dat je je zegeningen gaat tellen. 

Alpha 
Zo mochten we op een bijzondere 
manier in september weer een Alpha 
starten. Meenden we eerst dat slechts 
één deelnemer te weinig was om eraan 
te beginnen, heeft God het zo geleid dat 
we uiteindelijk aan die ene deelnemer 
toch de Alpha mogen geven. En wat 
gebeuren er dan mooie dingen. Je mag 
dan bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een vraag over de Bijbel uitleggen dat 
6:3 niet alleen de uitkomst 2 kan hebben 
(zoals de vragensteller suggereerde), 
maar ook hoofdstuk 6 vers 3 kan 
betekenen.  
 

Met de Bètagroep zijn we het tweede 
seizoen ingegaan. Iedere week komen 
we bij elkaar om gebeurtenissen uit ons 
leven te delen. In de afgelopen maanden 
hebben we Romeinen 8 bestudeerd en 
in het nieuwe jaar gaan we samen de 
nieuwe Alpha Prayer Course volgen. We 
ervaren het als een voorrecht om met 
deze groep te mogen optrekken. 
 
Coaching 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat 
we de training voor 3DM-huddelcoach 
hadden afgerond. Inmiddels zijn we voor 
Nederland Zoekt… hiervoor aan de slag 
gegaan. Na de zomer zijn we door ECM 
gevraagd of we zendingswerkers wilden 
gaan coachen.  
 

Op de Netherlands Missionary Retreat 
van ECM in oktober hebben we hierover 
een workshop gehouden en op dit 
moment zijn we bezig met het plannen 
van een derde ECM-huddel. Heel mooi 
om met collega-zendingswerkers te 
mogen oplopen op hun vaak eenzame 
plekken en in soms best wel 
ingewikkelde situaties. Ook neemt het 
aantal één-op-één coachingsgesprekken 
toe, vooral bij Martha. 

Lieve familie en vrienden, 

Opnames voor promotiefilm  

Bekijk de Promo van ons werk op 
www.ecmnederland.nl/draijer 

http://www.ecmnederland.nl/draijer
http://www.ecmnederland.nl/draijer


‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met 
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun 

levensvragen en voor wie een kerkgebouw als 
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’ 

Plannen 
Het nieuwe jaar nadert met rasse 
schreden. Voor veel mensen een 
moment voor reflectie en voor-
uitkijken. Zo ook voor ons. Eén 
van die plannen betreft de 
uitbreiding van onze zondagse 
bijeenkomsten.  

 
Financiën 
Een groot aantal lezers van onze 
nieuwsbrief heeft ook een brief 
gekregen over ons levens-
onderhoud. Daarin stond dat we 
bijna door ons startkapitaal heen 
waren en dat het ons streven is 
om per 1 januari 2016 zo veel 
mogelijk van giften te gaan leven. 
We willen namelijk graag fulltime 
met onze missie bezig zijn. Naast 
de inkomsten uit een vrijwilligers-
vergoeding voor het werk bij 
Nederland Zoekt… en een 
vergoeding voor het coachings-
werk, ontvangen we al veel giften. 
Jullie als giftgevers maken het 
mogelijk dat we kunnen doorgaan 
met ons mooie werk! Heel hartelijk 
dank voor jullie steun. Het maakt 
ons dankbaar en blij en het 
bemoedigt ons enorm om met ons 
werk door te gaan. Voor alle 
anderen hopen en bidden we dat 

Amo en Martha Draijer zetten zich 
binnen Butterfly in voor discipelschap 

en gemeentestichting in Friesland. 
Amo en Martha zijn financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY 

 

butterfly.nu 
 

  ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 
AW Deventer, Nederland, 

 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl 
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

Leergemeenschap  

Lunchen na de Ontmoeting  

Fun met het team  

Amo en Martha 

je door deze nieuwsbrief de 
uitdaging wilt aangaan om ons te 
steunen en zo ook onderdeel uit te 
gaan maken van onze missie. Er 
is nog een gat van zo’n € 400,- per 
maand om te dichten. Als je hierin 
wilt bijdragen, tref je in de colofon 
hiervoor alle gegevens aan. 

 
Heel hartelijk dank voor jouw 
betrokkenheid! 

Uw gebed gevraagd: 
 voor inzicht en wijsheid bij het 
begeleiden van hen die wij 
helpen te groeien in hun relatie 
met Jezus; 

 voor nog meer mensen op ons 
pad die Jezus nog niet kennen; 

 voor onze familie, zowel de 
ziekte als de blijde verwach-
tingen; 

 voor deelnemers aan de Alpha 
die we in januari willen gaan 
starten; 

 voor uitbreiding van onze 
vriendenkring, zodat we dit 
werk kunnen voortzetten. 

Leergemeenschap 
Samen met onze teamleden Ron en Sietske hebben we in oktober het 
derde seminar van de leergemeenschap van Nederland Zoekt… 
bijgewoond. Het ging dit keer over missiegemeenschappen: hoe zet je die 
op en hoe houd je die overeind? Een missiegemeenschap is een kleine of 
middelgrote groep (10-25 volwassenen) met een gezamenlijk missionair 
verlangen en de wil dat verlangen ook ten uitvoer te brengen. We hebben 
daar een goede en leerzame tijd als team gehad, met als resultaat weer 
een concreet plan voor de komende zes maanden. 
 
Ladies Special 
In november mocht Martha wat vertellen over haar werk onder de 
prostituees in Leeuwarden op een Ladies Special in Buitenpost. Het was 
een indrukwekkende avond, waarop ze vertelde over het brengen van 
Licht in de gitzwarte duisternis van de vrouwenhandel en seksindustrie, 
die zich soms dichter bij je voordeur afspeelt dan je denkt. Op onze 
website www.butterfly.nu kun je onder ‘nieuws’ haar verhaal beluisteren. 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Amo+Martha+Draijer
http://butterfly.nu/
http://www.ecmnederland.nl
mailto:ecmnederland@ecmi.org


Financiële toezegging - ondersteuning Amo en Martha Draijer 

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:  €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Amo en Martha Draijer 

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. 

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 


