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'De Here God doet 
prachtige dingen!'  

Lieve familie, vrienden, bekenden en belangstellenden, 

De vorige keer dat we u en jou iets 
vertelden over ons missionaire leven in 
Frankfurt am Maintal was het mei. De 
hoogste tijd voor een update. 
 
Twee jonge christenen gedoopt! 
‘De Here doet prachtige dingen!’ Laat ik 
beginnen met het hoogtepunt van de 
afgelopen maanden. Op zondag 18 
september zijn in onze gemeente Mosaik 
Bergen Enkheim twee jonge christenen 
gedoopt. Dit jonge stel gaf een prachtig 
geloofsgetuigenis hoe de Here God hen uit 
Syrië had geroepen om hen bij Zich te 
brengen. Ze zijn blij met Jezus en vol 
verlangen om voor Hem te leven! In hun 
getuigenis hebben we als gemeente tegelijk 
hun verdriet gevoeld, omdat ze alles zijn 
kwijtgeraakt. Bovendien is het onzeker of ze 
hun familie ooit nog zullen terugzien… 
 

Het was een besloten doopdienst. Omdat 
deze jonge christenen uit moslimfamilies 
komen, is het voor hen en hun families 
gevaarlijk als foto’s op Facebook geplaatst 
worden. Daarom vind je in deze nieuwsbrief 
ook geen foto’s van de doop. De doopdienst 
was bij ons thuis. Onze kerkelijke gemeente 
heeft nog geen doopbad en wij hadden als 
gezin net een zwembad gekocht. Groot 
genoeg voor zes kinderen ;) De doopdienst 
was voor onze gemeente genade van de 
Here God. De Vader wil onze gemeente 
gebruiken om mensen tot Zich te brengen. 
 
Bij ons in de straat 
In juli hebben we in onze tuin een ‘Kaffee 
und Kuchenfest’ gehouden voor onze straat. 
Alle buren waren uitgenodigd. We hadden ze 
allemaal gevraagd om koffie en/of taart mee 
te nemen. Het was een prachtig feest! Er 
waren tussen de veertig en vijftig mensen en 
ze waren enthousiast. Het was lang geleden 
dat er een straatfeest georganiseerd was. 
Sindsdien hebben we vaker een praatje met 
onze buren. Bidt u mee dat we met meer van 
hen een diepgaander contact krijgen? Met 

onze overburen hadden we al wat meer 
contact en dat verdiept zich. Een paar weken 
geleden hadden Cathelijne en ik ’s avonds 
laat de hond uitgelaten. We waren vlak bij 
huis toen de buurvrouw naar ons toe kwam. 
Ze vroeg of we met haar wilden bidden. En 
het moest direct, anders had ze geen rust. 
Dat zijn zulke mooie dingen. ‘Here, dank u 
wel dat ze contact met U zoekt!’ 
 
Een nieuw gebouw? Nee toch niet…! 
We hadden bijna een gebouw, maar dat 
ketste af…, wat is er gebeurd?  
Onze gemeente heeft tweeënhalf jaar 
gezocht en we hadden bijna een eigen 
gebouw gevonden. We wilden als jonge 
gemeente zo graag een nieuwe stap zetten. 
We hadden twee jaar in een ‘woonkamer’ 
van een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten onze diensten gehouden. Met 
veertig man was het al snel veel te vol en 
veel te warm. Het nieuwe gebouw was een 
voormalige ‘Schlecker’-winkel (kent u vast 
wel, zeg maar Kruidvat). In die ruimte zou 
plek geweest zijn voor honderd mensen. 
 

Maar het ketste af. Terwijl ik bezig was met 
het schrijven van deze Nieuwsbrief, kreeg ik 
een e-mail met het verdrietige nieuws dat het 
niet doorging. De eigenaar had plotseling de 
onderhandelingen afgebroken. We zijn als 
gemeente enorm teleurgesteld. We waren zo 
ver met de gesprekken! Vanuit de gemeente 
krijg ik vragen waarom de Here God dit doet 
en wat God hiermee wil zeggen. Dit vraagt 
bezinning en gebed… Bid voor ons! 
 
Ons gezin 
We zijn enorm blij dat velen van u met ons 
meeleven. We krijgen vaak de vraag: ‘Hoe 
gaat het met de kinderen?’ Met onze 
kinderen gaat het goed. Het afgelopen 
schoolseizoen hebben ze allemaal met goed 
gevolg afgelegd en ze mochten met mooie 
rapporten thuiskomen. Wel merkten we dat 
ze aan het einde van het seizoen echt moe 
waren. Logisch na zo’n heftig jaar!  

Het zwembad waarin het Syrische stel is gedoopt 



Frankfurt verlangt naar christenen die hun dagelijks 
leven willen delen! 

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. 
Pruijssen is gedeeltelijk afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen 
door een gift over te maken op: 

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv 
Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v. ‘Fonds Pruijssen’  
 

ECM-Nederland 
Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer - Nederland 

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl  
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verlangt 
Duitsland 

echtheid 

Onze woonkamer is klaar voor de doopdienst 

Financiële steun 
Wij leven van giften. Voor 2016 is de 
begroting rond. We willen iedereen 
heel hartelijk bedanken die ons wilde 
steunen. We vinden het heel 
bijzonder dat je betrokken wilt zijn bij 
ons missionaire leven en werk in 
Frankfurt am Main. We willen je 
vragen om ons financieel te blijven 
steunen. We zijn bezig met de 
begroting van 2017 en hebben je 
steun hard nodig voor de 
verkondiging van het evangelie. 

 
Steun je ons nog niet en wil je ons 
gaan steunen? Vul dan de 
reactiekaart in of het digitale formulier 
op www.ecmnederland.nl/geven.  
Giften via ECM zijn aftrekbaar van de 
belasting. 
 
Als je er niet voor kiest om ons 
financieel te steunen, stellen we het 
wel enorm op prijs als je betrokken 
wilt blijven bij ons leven en ons werk 
in Frankfurt! 

Meeleven 
Wil je op de hoogte blijven van ons 
leven en werk? Vul dan de 
reactiekaart in of vul het digitale 
formulier in op www.ecmnederland.nl/
abonneren.  
 
Hebt u vragen en/of wilt u informatie 
over het steunen van het werk in 
Bergen Enkheim? Dan kunt u een 
mail sturen naar: pr@pruijssen.de of 
voorzitter@pruijssen.de 

Kaffee und Kuchen-feest in onze tuin 

Toen we nog maar kort onderweg 
waren naar ons vakantieadres in 
Nederland, begaf onze auto het. Dat 
was echt niet leuk. We moesten terug 
naar huis. Het leek er even op dat 
onze vakantie niet door kon gaan. 
 
Maar we hebben toch twee heerlijke 
weken vakantie mogen vieren. We 
hebben genoten van vla, kroketten en 
nog meer Nederlandse lekkernijen. En 
hoe heerlijk is het om weer in je eigen 
moedertaal te kunnen zingen voor 
God, in de kerk. Ook hebben de 
kinderen heerlijk kunnen spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes. We 
hebben genoten en zijn weer 
uitgerust. 
 
Het nieuwe schooljaar is alweer een 
paar weken bezig. Voor Davita was 
het extra bijzonder omdat zij – zoals 
de Duitsers zeggen – ‘Eingeschult’ is. 
Dat wil zeggen dat voor haar het 
echte Duitse schoolleven begonnen 
is! Dat betekent: alle dagen les en 
elke dag huiswerk. Zo gaat dat hier en 
het gaat prima! Ze hebben hun draai 
weer gevonden op school en met alle 
andere activiteiten zoals sport en 
dergelijke. 

Groeten,  
Gerwin en Cathelijne, Gerjan,  

Nieke, Matthias,  
Joelle, Davita en Chiel  
(en onze hond Misty) 

Plannen voor dit seizoen 
Voor het komende seizoen hebben we 
een aantal duidelijke doelen gesteld: 

 Gerwin gaat vanaf oktober een 
intensieve training voor gemeente-
stichting volgen, die wordt gegeven 
door één van de gemeentestichters 
van Mosaik. 

 Cathelijne en ik gaan ons richten op 
discipelschap in onze gemeente: 
voor nieuwe en oudere gelovigen, 
om samen te ontdekken hoe we per-
soonlijk met God leven en in het da-
gelijkse leven christen kunnen zijn. 

 Voor onze gemeente willen we 
werken aan geloofsvernieuwing, om 
vol liefde voor God en afhankelijk 
van zijn genade te blijven. 

 

Hartelijk dank voor jullie steun in de 
vorm van gebed, meeleven en/of 
financiën! 

mailto:ecmnederland@ecmi.org
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mailto:pr@pruijssen.de
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Financiële toezegging - ondersteuning Gerwin+en Cathelijne Pruijssen 

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:  * €5,00 * €10,00 * €25,00  

        * €50,00* anders €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Gerwin en Cathelijne Pruijssen 

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. 

Voldoende gefrankeerd opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 

Ik wil de nieuwsbrief van de familie Pruijssen graag per post* / digitaal* ontvangen 


