
Het is alweer een paar maanden 
geleden dat we het nieuwe jaar zijn 
begonnen. De tijd gaat snel en het 
is belangrijk dat we die dus goed 
gebruiken. De tekst hierboven 
herinnert ons eraan dat we iedere 
gelegenheid moeten benutten. 
Paulus schrijft dit met de bedoe-
ling dat we in ons doen en laten 
onze eenheid met Christus laten 
zien. Dat is eigenlijk de kern van 
het christen zijn, zoals hij dat ook 
omschrijft in het begin van de 
brief: "Christus is in u, hij is uw 
hoop op goddelijke luister" (Kol. 
1:27). We hopen dit ook in 2019 
waar te mogen maken met ons 
leven hier in Frankrijk. 
 
Afgelopen jaar is ook Magda met 
pensioen gegaan. Ze heeft haar taak 
als verantwoordelijke voor ECM-
Frankrijk neergelegd. We merken er 
echter nog weinig van, mede omdat 
er nog geen opvolger voor haar 
gevonden is en ze dus bepaalde 
taken blijft voortzetten. Ook maakt ze 
deel uit van een werkgroep om ECM-
Frankrijk een betere structuur te 
geven. We hebben hiervoor de hulp 
van een specialist ingeroepen, die 
ons laat zien waar de knelpunten 
liggen voor de ontwikkeling van onze 
organisatie en die ons helpt om de 
dingen duidelijk op papier te zetten. 

We zitten nog allebei in het ECM 
bestuur van Frankrijk en het is de 
bedoeling dat we dit de komende tijd 
nog zullen voortzetten. David doet de 
boekhouding van de giften voor Casa 
Mitspa (zendingsproject in Roem-
enië) en Magda verzorgt de financiën 
van ECM Frankrijk. We zijn dankbaar 
en voelen ons bemoedigd dat onze 
zendelinge in Roemenië goedkeuring 
heeft ontvangen van de plaatselijke 
autoriteiten om het tehuis voor 
alleenstaande moeders met hun 
kinderen te openen. Sinds oktober 
zijn hier in totaal zes moeders en 
zeven kinderen opgevangen en 
begeleid. Meer nieuws hierover kunt 
u lezen op www.ecmnederland.nl/
mitspa-news  
 
In onze vorige brief hebben we ook 
geschreven over Daniël en Alice. 
Afgelopen maand oktober zijn ze met 
de zendingscommissie van de 
Baptistenfederatie (waarvan David 
deel uitmaakt) naar noord Thailand 
vertrokken. Na een moeilijke periode 
met het verkrijgen van hun verblijfs-
vergunning, zijn ze nu bezig met het 
opzetten van een opleidingscentrum 
voor voorgangers en kerkleiders. Zij 
werken onder de Mienh-bevolking in 
het noorden van Thailand met de 
visie om deze leiders een grondige 
Bijbelse opleiding te geven. 
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“Gedraag u wijs tegenover 
buitenstaanders en benut iedere 

gelegenheid.”  
 

Kolossenzen 4 vers 5  

Lieve familie en vrienden,  

Zondagsschool Lyon 

https://www.ecmnederland.nl/mitspa-news
https://www.ecmnederland.nl/mitspa-news


 “We willen dat de Fransen een levend geloof 
in Christus zullen ontdekken en een 

hoopvolle zekerheid voor de toekomst”. 

De kerk in Lyon, waarvan we lid  
zijn, groeit gestadig. Vorig jaar 
hebben we er een tweede 
voorganger bij gekregen. Mag-
da helpt mee met de zondags-
school en David brengt zo nu 
en dan het Woord. 
 

Na een moeilijke periode gaat 
de kerk in Ambérieu ook weer 
in stijgende lijn. De gemeente 
heeft sinds september vorig 
jaar een parttime voorganger 
met een hart voor evangeli-
satie. Hij is een bekende 
zanger in evangelisch Frankrijk 
en gebruikt zijn talenten om de 
diensten interessant te maken. 
David spreekt regelmatig in 
deze kerk en helpt eveneens 
mee met de voedselbank. Een 
mooie gelegenheid om aan de 
bevolking van Ambérieu te 
laten zien dat het Evangelie 
“woord en daad” is. 
 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
hebben we enkele dagen met 
al onze kinderen en klein-
kinderen in Ambérieu doorge-
bracht. Met de geboorte van 
Pauline, bij Rémi en Ushindi 
vorig jaar maart, zijn we nu met 
zeventien personen in totaal! 
Begin december zijn we naar 
Nantes gevlogen om de 
intrededienst van Rémi als 
voorganger mee te maken. Een 
bijzonder moment voor ons als 
ouders om te zien hoe je zoon 
voortgaat in de voetstappen 
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verlangt 
  Frankrijk 

hoop 

van zijn vader. Naast de taak 
als voorganger geeft Rémi 
eveneens pianolessen om op 
die manier in contact te blijven 
met de maatschappij. Het is 
een rijke zegen om te zien hoe 
het Evangelie vrucht draagt ook 
in onze familie. 
 

In september hebben we de 
drie kerken bezocht die ons 
jarenlang financieel onder-
steund hebben. Bij deze 
gelegenheid mochten we hen 
bedanken voor hun aandeel in 
ons persoonlijk leven en het 
zendingswerk in Frankrijk. Een 
teken dat zending gedragen 
wordt door vele mensen.  
 

Zo mogen we terugkijken op 
een mooi jaar waarin we Gods 
trouw en nabijheid hebben 
mogen ervaren. Maar we zijn 
eveneens dankbaar voor de 
trouwe vrienden en mede-
bidders zonder wie dit alles niet 
mogelijk was geweest. 
 

Hartelijk groet en Gods zegen,  
Intrede Rémi  

Brandariszegen 

Voedselbank Ambérieu 

David & Magda  

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 Lem is financieel afhankelijk van 
giften. Je kunt hen steunen door een 

gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of via 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Lem” | ECM-Nederland - Postbus 861 
- 7400 AW Deventer -Nederland - 

0570-637537 

Werkgroep ECM Frankrijk 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden 

zonder onze toestemming | U krijgt deze 
mailing omdat u heeft aangegeven deze 

publicatie te willen ontvangen. Afmelden of 
uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. 

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming 
van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze website. 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=David+_+Magda+Lem

