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In zijn jonge jaren gaat Saško met plezier met zijn moeder naar een Grieks-katholieke kerk. 
Op zijn twaalfde krijgt hij de kans Engelse lessen te volgen die gegeven worden door een 
Baptistengemeente in zijn woonplaats, Lviv. “Van hen kreeg ik antwoorden op mijn vele vragen 
over de Bijbel. Toen ik de Bijbel zelf ging lezen, kreeg ik vragen bij de rituelen en doctrines van 
de kerk waar ik heen ging. Ik leerde God op een nieuwe manier kennen en kwam tot levend 
geloof.” 
Hij is niet de enige. Tussen 1990 en 2000 maakte Oekraine een ware opwekking mee. Nog 
steeds groeit het aantal christenen, maar niet in zo’n rap tempo als toen.  
Na de middelbare school volgt Saško een theologische opleiding. Het is pas in zijn derde jaar 
dat hij door het vak ‘missiologie’ over dit onderwerp na gaat denken. “Je zou denken dat een 
missionaire beweging het logische gevolg zou zijn van een opwekking.  Maar ik heb er al die 
jaren niets over gehoord. De Oekraïense kerk begint er nu pas langzaam over na te denken.” 

Op een dag krijgt Saško statistieken onder ogen waaruit blijkt dat er in heel Polen net zoveel 
Baptistengemeentes zijn als in zijn eigen provincie. “Ik schrok ervan! Aangezien ik uit een 
Oekraïense provincie kom die ooit bij Polen heeft gehoord, heb ik nooit aan Polen gedacht 
als zendingsveld. Het was gewoon een tweede thuis voor me. Maar nu wist ik dat ik erheen 
moest.” 
Saško komt al snel in contact met een ECM-werker in het Zuid-Poolse Rabka en zo’n anderhalf 
jaar later vestigt hij zich daar.
In samenwerking met een lokale kerk in Rabka zet Saško er een Engelse taalschool op, iets wat 
hij in zijn thuisland ook al gedaan heeft. De taalschool is bedoeld om een brug te slaan tussen 
de kerk en de samenleving. Een protestantse kerk wordt in Polen al snel met argwaan bekeken 
en door zich nuttig te maken voor de inwoners, creëren de initiatiefnemers openingen. 
Lang had Saško niet nodig om te settelen in Polen. Gezien zijn afkomst sprak hij al Pools en 
kende hij al veel van de geschiedenis, cultuur en de dagelijkse gang van zaken. “Oekraïense 
christenen kunnen enorm veel betekenen voor Polen en andere omringende landen omdat 
ze al zoveel gemeen hebben. Dat geldt ook voor de Balkan, waar ik net een bezoek aan heb 
gebracht. De taalgroep, de cultuur, de politieke en economische situatie, maar ook soms een 
communistisch verleden, we hebben zoveel overeenkomsten. Mijn gebed is dat de Oekraïense 
kerk veel mensen uit gaat zenden en waar ik kan, wil ik daar wat in betekenen!”

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze op de leeftijd van 24 jaar al 
twee taalscholen hebben opgericht, waarvan één in het buitenland. 
De Oekraïense Saško Nezamutdinov wel, al pocht hij er niet  mee. 

Hij ziet het eerder als logisch gevolg van zijn eigen bekering via een 
dergelijke taalschool. En hoopt nog veel meer te kunnen doen, zoals 

het missionair in beweging krijgen van zijn landgenoten. “Dat is mijn 
grote droom en hoop!”

opWeKKinG
oeKraïense

“Oekraïense christenen kunnen enorm veel betekenen voor Polen en 
andere omringende landen omdat ze al zoveel gemeen hebben”

Waaiert uit 
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‘Nog steeds is… 
… er in Oekraïne veel openheid om over 
het geloof te praten. In Polen ligt dat an-
ders, religie is daar simpelweg je identiteit 
en staat niet ter discussie.
Dit vergt een lange adem.’
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Rob Roosenboom heeft 
jarenlang onderwijs aan 
leiders van jonge gemeen-
ten in Oekraïne gegeven 
via het BEE-programma

Zending in Europa wordt nog wel eens neergezet als ‘ploegen op harde rotsen’. 
In gesprekken gaat het dan dikwijls over vechten tegen vooroordelen, marginale 
groei en een lange adem. En dat klopt ook: het werk op de Europese akker valt lang 
niet altijd mee. 
Kent Anderson, directeur van ECM Britain, werd dan ook volledig van zijn sokken 
geblazen toen hij eind maart Oekraïne bezocht en zag wat de Geest daar in gang 
heeft gezet. “Iedere dag was een geweldige dag en iedere dag werd het beter en 
beter”, vertelt hij. “Ik werd echt overrompeld. Het was een briljante reis.”
Anderson werd door het land geleid door Viktor Krotik, één van de eerste 
betrokkenen bij het leiderschaps- en discipelschapsprogramma BEE (Biblical 
Education by Extension), dat ECM in de jaren negentig hielp ontwikkelen. “Victor 
nam me mee naar zijn woonplaats, een dorp met zo’n 4000 inwoners. De gemeente 
daar heeft de afgelopen jaren maar liefst zestien nieuwe kerken geplant! Eén van 
die gemeenten is gevestigd in een wat groter dorp. Daar zetten de leden regelmatig 
een oud, vervallen gebouw open voor mensen om te komen praten over kerk-zijn. 
In Engeland zou niemand daarin geïnteresseerd zijn, maar hier komen ze zelfs bij 
-30 in de winter nog samen. En dat zijn dan mensen die nog niet eens bij de kerk 
aangesloten zijn!”

Anderson vervolgt: “Iedere keer als we ergens kwamen, dacht ik: ‘oh, my goodness...’ 
God doet dingen hier! Ook in de hoofdstad Kiev. De gemeente daar heeft jarenlang 
geen gebouw gehad, maar kwam samen in een tent. Toch heeft die kerk vier nieuwe 
gemeenten gesticht en diverse rehabilitatiecentra voor verslaafden opgezet. Wij in 
het westen zouden hebben gezegd: laten we eerst voor een eigen gebouw zorgen, 
dan kunnen we daarna naar buiten treden.”

Vacuüm
De enorme groei waar Anderson in maart het resultaat van zag, begon in de jaren 
negentig. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ontstond een grote openheid 
voor het evangelie. “Mensen wilden praten”, vertelt Ray Busuttil, die van 1995 tot 
2006 voor ECM in Oekraïne werkte en inmiddels het ECM-kantoor in Australië runt. 

“Ik werd overrompeld: God doet dingen hier!”

Oekraïne is als een steekvlam in Europa. Waar de kerk in andere landen 
slinkt, zijn in Oekraïne sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vele 
zielen voor God ontvlamd. Mensen die inmiddels de grens overgaan 
om anderen met het evangelie aan te steken. “Hier woedt een vuur dat 
zeldzaam is in Europa.”
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“Met het BEE-programma brachten we de Bijbel naar mensen toe, in hun eigen dorp of stad. En mensen 
kwamen op de uitnodiging af. Voor mij als Australiër was dat fenomenaal. In mijn thuisland viel het echt 
op als er een nieuw persoon binnenkwam, hier wilde iederéén wel praten.”
Die openheid kwam volgens Busuttil grotendeels door het spirituele vacuüm dat na de ondergang van 
het communisme ontstond. “De hoop was tenietgedaan en de economische situatie was heel slecht. 
En mensen werden nieuwsgierig: waarom was de Bijbel zo gevaarlijk dat de communisten hadden 
geprobeerd hem uit te bannen?”
Daarnaast leerde Busuttil tijdens al die jaren ook dat de Oekraïners een ‘diepe ziel’ hebben. “In hun 
ziel zit een zoektocht naar spiritualiteit. Het is niet toevallig dat álle kerken en religies sinds de jaren 
negentig gegroeid zijn”, zegt hij. “Verder moet je zeker ook het gebed voor deze landen tijdens het 
communisme niet onderschatten.”
Inmiddels is de groei van de kerk in Oekraïne wat afgezwakt, maar groei is er nog steeds. “Spiritueel 
woedt hier een passie en vuur dat zeldzaam is in Europa.”

Harde werkers
Met het BEE-programma leidden Busuttil en zijn collega’s vele nieuwe, lokale leiders op. Dat liep zo 
voorspoedig dat Busuttil in 2006 terug kon keren naar Australië. “We sturen nu geen ECM-werkers meer 
naar Oekraïne, maar zetten henzelf in voor het zendingswerk. Er zijn veel Oekraïners actief in Centraal-
Azië, Rusland en Polen.”
ECM bereidt ook een groot project op de Balkan voor, waar Oekraïense zendingswerkers een sleutelrol 
in gaan spelen. “Ze hebben ervaring in het trainen van leiders en planten van kerken. Ze krijgen 
dingen gedaan”, zegt Kent Anderson. En Busuttil vult aan: “Mensen hebben weinig vooroordelen over 
Oekraïners. Verder zijn ze bescheiden en werken ze hard. Ze pikken een taal snel op en zijn cultureel 
snel aangepast. In Polen zijn ze soms al na drie maanden aan het werk.”
De spannende vraag voor de toekomst is of de Oekraïners zelf hun zendingswerkers kunnen gaan 
ondersteunen, stellen Anderson en Busuttil. Tot nu toe was het land afhankelijk van het westen. Kunnen 
ze nu langzamerhand zelfstandig worden? Aangezien 35 procent van de bevolking nog altijd onder de 
armoedegrens leeft en het gemiddelde inkomen laag is, zal dat niet makkelijk zijn, denkt Anderson. “En 
toch. Ik sprak met een baptistenleider die tegen me zei: dit is onze tijd.”

Hoe de ondersteuning van de Oekraïense zendingswerkers verder ook vormgegeven wordt: er staat 
in elk geval een grote groep bevlogen christenen klaar om Gods reddende evangelie verder over 
Europa te verspreiden. Een rijke zegen van de Geest. Niet bij wijze van uitzondering te midden van het 
‘ploegen op harde rotsen’, maar juist als voorbeeld. Als een steekvlam die onze hoop voor Europa weer 
in lichterlaaie zet.

de gemeente van viktor krotik Heeft de afgelopen jaren Zestien nieuwe 
kerken geplant

ray Busuttil: “we sturen geen werkers meer naar oekraïne, maar Zetten 
HenZelf in voor Het Zendingswerk”
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italië – Christian art

Kunst doet iets met mensen wat 
woorden niet kunnen bereiken. Kunst 
is dan ook een vitaal onderdeel van 
evangelisatie. De Duitse kunstenares 
Susanne Stöhr ervaart dit in haar 
woonplaats, het Italiaanse Macherio, 
nabij Milaan. Onlangs heeft Stöhr een 
voorname kunstprijs gewonnen. Veel 
bezoekers van haar exposities worden 
geraakt door haar kunstwerken en hun 
boodschap .

lissabon – portugese Bijbel instituut

Naast directe 
ondersteuning bij 
gemeentestichting, 
wil ECM Portugal 
ook lokale mensen 
opleiden voor 
gemeentestichting. 
Daarom zijn 
verschillende ECM’ers 
actief in het PBI, het 
Portugese Bijbel 
Instituut. Sinds 1974 

worden hier Portugezen opgeleid. De visie is om met Gods hulp in 2015 
vijftien afgestudeerden in een bediening te plaatsen.

Balkan – revival in the Balkans

Christenen uit 
de opkomend 
missionaire landen 
Brazilië en Oekraïne 
versterken jonge 
gemeentestichtingen 
in drie regio’s in Kroatië 
en Bosnië. De eerste 
twee Braziliaanse 
mid-termers (twee jaar) 
zijn afgelopen april 
in Kroatië aan de slag 

gegaan. De versterking werkt als een katalysator voor de lokale christenen. 
Financiële ondersteuning van de Brazilianen is nog een uitdaging.

projeCten in de piCture: 

oltenia – gemeentestichting 

Anders dan in de rest van Roemenië kent de in 
alle opzichten achtergestelde zuidwestelijke 
regio Oltenia weinig christenen. Deze zomer 
hoopt de familie Baks vanuit Timişoara naar 
deze regio te verhuizen. Ze zullen zich samen 
met een Roemeens echtpaar inzetten voor twee 
jonge gemeentestichtingen, met name voor 
kinder- en jeugdwerk.

lavre – multifunctionele boerderij

Niet ver van Lissabon runt de familie Anema 
een ecologisch veebedrijf met kaasmakerij. 
De boerderij met haar prachtige ligging met 
oase-uitstraling biedt ruimte aan pastorale 
counseling, natuurlessen voor scholen 
en ontvangst van groepen. In de huidige 
economische situatie is het moeilijk het hoofd 
boven water te houden. Financiële steun is 
dan ook welkom, maar ook gebruik van de 
verschillende gastenverblijven.

Als u ECM steunt, steunt u projecten als de bovenstaande. Een uitgebreidere beschrijving en 
meer projecten kunt u vinden op www.ecmnederland.nl/pidp. Help ze mogelijk te maken door 
te doneren aan ECM (ING 254997) ovv algemeen of de projectnaam.

steun ons
inG 254997
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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 ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, 

waaronder 41 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig 
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kort nieuws • TrANsforMING THE PEoPlEs

De Biennial ECM-conferentie van afgelopen april heeft veel 
inspiratie geboden aan de ruim 350 deelnemers. Onder het 
thema ‘Transforming the Peoples of Europe’ rustten hoofdsprekers 
Chris Wigram (internationaal directeur ECM) en Sharyl Haw 
(internationaal directeur Micha Campagne) de aanwezigen toe. 
Workshops gaven bruikbare tools mee voor het zendingswerk en 
ontmoetingen zorgden voor inspiratie en bemoediging. 

kort nieuws • KErKsAMENvoEGING IN ZwEdEN

Hans Kuijpers is half mei getuige geweest van een bijzondere 
gebeurtenis, de landelijke samenvoeging van de Baptisten, de 
Methodisten en de ‘Missionskyrkan’, de federatie van evangelische 
kerken waaraan Gerard en Gerdien Willemsen, ECM-
zendingswerkers in Zweden, gedetacheerd zijn. De nieuwe kerk 
met de naam ‘Gemensam Framtid’ (gezamenlijke toekomst) heeft 
een grote missionaire visie voor het sterk geseculariseerde land.

kort nieuws • EllIs KoElEwIjN AANvAArd

Het bestuur van ECM-Nederland is blij dat het Ellis Koelewijn 
na de gevolgde kandidatenprocedure heeft kunnen aanvaarden 
als kandidaat-zendingswerker. Ellis bereidt zich voor om zich bij 
het ECM-team in het Noordoost-Duitse Schwerin te voegen, 
waar onder andere Christiaan en Kseniya Kooiman onderdeel 
van uitmaken. Ellis zal zich in het bijzonder toeleggen op 
kinderwerk in een achterstandswijk en de ondersteuning van 
gemeentestichtingsinitiatieven.

kort nieuws • KEEs PosTMA IN NEdErlANd

Kees en Wieteke Postma zijn met hun twee kinderen sinds 2009 
actief in Tramore, Ierland, als zendingswerkers. Van 13 t/m 24 
juli is Kees in Nederland om te vertellen over wat ze meemaken 
en om nieuwe mensen bij het werk te betrekken. Neem contact 
op om hem uit te nodigen voor een gesprek, presentatie of 
spreekbeurt.

Lees actueel ECM-nieuws 
en inspirerende blogs op 
ecmnederland.blogspot.com

steun het ECM-werk 
Geef uw gift via: ING 254997
www.ecmnederland.nl
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