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‘Het mooiste was wel dat 
één echtpaar een 

indrukwekkend getuigenis 
gaf van hun zoektocht én 

wat ze tijdens de Alpha 
gevonden hadden.’ 

Met z’n tienen genieten we van een 
heerlijke maaltijd. Dat doen we iedere 
laatste woensdag van de maand: eten bij 
één van de leden van onze Bèta-groep. De 
overige woensdagen komen ze bij ons 
thuis om te spreken over de liefde van 
Jezus en wat dat in het leven van ieder 
van ons betekent. Ze hebben in het 
afgelopen jaar een Alphacursus bij ons 
gevolgd en willen meer weten van wat ze 
daar hebben opgestoken. We willen hen 
helpen een leven te leiden dat steeds 
meer op dat van Jezus gaat lijken. Om te 
kunnen delen waar ze in dat proces 
tegenaan lopen en om hun daarmee 
verder te helpen. 
 
Relaties 
Dat kan alleen wanneer we ons eigen leven 
openstellen voor de cursisten en ze daar 
toegang toe geven. Pas dan kunnen we laten 
zien hoe wij dat in ons eigen leven proberen 
vorm te geven en daarmee een voorbeeld 
zijn. Niet een perfect voorbeeld, maar wel 
een levend voorbeeld. 
We zijn nu ruim een jaar bezig om zo’n 
levensstijl in Buitenpost vorm te geven. Ons 
huis open te zetten voor iedereen die al of 
niet met vragen, twijfels of zorgen op zoek is 
naar vriendschap of geloof. We zijn 
inmiddels bezig met onze derde Alpha (die 
we feestelijk afsluiten op 20 april) en houden 
nog steeds contact met een groot deel van 
de cursisten van de vorige twee Alpha’s. 
Want daar willen we voor gaan: investeren in 
diepgaande relaties. Zo delen we 
verschillende keren per week onze eettafel 
met hen en met anderen.  
De laatste Alpha was erg indrukwekkend. 
Niet alleen hadden we veel deelnemers, ook 
zijn er hele mooie dingen gebeurd. Het 
mooiste was wel dat één echtpaar (waarvan 
de man tijdens het weekend zijn hart aan 

Jezus gaf) een indrukwekkend getuigenis gaf 
van hun zoektocht én wat ze tijdens de Alpha 
gevonden hadden. In februari hebben ze zich 
beiden laten dopen.  
 
Wat doen jullie eigenlijk? 
Dat wordt ons nogal eens gevraagd: “Wat 
doen jullie eigenlijk?”. En dan is het soms 
niet eenvoudig om uit te leggen waar we 
mee bezig zijn of hoe onze dagen eruit zien. 
Als een zendeling gewapend met bijbel en 
tropenhelm naar donker Afrika vertrekt, is 
verdere toelichting vaak niet nodig. Dat 
steunen we dan van harte, ondanks dat je 
niet weet hoe hij zijn dagen vult. Maar in je 
eigen huis blijven wonen, in je eigen straat of 
dorp met ‘iets’ bezig zijn, vereist vaak meer 
uitleg. Waarom willen we de dingen doen 
zoals we ze doen? 
In het kort komt het hierop neer: wij willen het 
leven vormgeven zoals Jezus ons dat 
voorgedaan heeft. In de Bijbel lezen we hoe 
Hij zijn leven leefde en zijn volgelingen 
daarin voorging. Ze werden in zijn leven 
ondergedompeld doordat Hij hen daar 
toegang toe gaf. Daarmee discipelde Hij hen. 
En dat stopte niet op het moment dat het 
officiële programma afgelopen was, nee dat 
ging door tot in alle aspecten van het leven.  
Zo’n leven willen wij ook leven. Als discipelen 
van Jezus die op hun beurt ook weer 
discipelen maken. Waarin balans zit tussen 
Boven (onze relatie met God), Binnen (die 
met broers en zussen om ons heen) en 
Buiten (met hen die Jezus nog niet kennen). 
En dat doen we in Buitenpost omdat er in 
ons dorp te veel mensen wonen die Jezus 
niet kennen. Of Hem zijn kwijtgeraakt. In 
onze ogen is Nederland een zendingsland 
geworden en Buitenpost een zendingsdorp. 
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. 
We willen hierbij anderen helpen om ook 
zo’n leven te gaan leiden. Door hen uit te 
nodigen om dat deel van ons leven te 
imiteren dat lijkt op het leven en de bediening 
van Jezus. 
 
Retraites 
Van twee organisaties hebben we begin dit 
jaar een retraite mogen bijwonen. Tja, je 
retrait wat af als je niet oppast!   
Als leiders van het team Butterfly dat 
meedoet aan de Leergemeenschap van 

Lieve familie en vrienden, 

Bèta-maaltijd  



‘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.’ 

Nederland Zoekt… hebben we de 
jaarlijkse retraite in Assen bijge-
woond. Deze stond in het teken van 
‘Veerkracht’. We werden getraind om 
zinvol om te gaan met verrassingen, 
veranderingen en onverwachte tegen-
slagen in het leven. 
 
Ook waren we aanwezig bij de 
tweedaagse retraite van zendings-
werkers van ECM onder het thema 
‘Kwetsbaarheid en familie’. We 
werden bepaald bij de kwetsbaarheid 
als het “nieuwe stoer-zijn” en bij het 
belang van een hechte familie die 
‘samenredzaam’ is: schouder aan 
schouder op avontuur gaan en 
nieuwe grond betreden. We voelden 
ons sterk bemoedigd door deze 
leerzame retraites. 
 
Coaching 
In het afgelopen najaar hebben we 
samen de training voor 3DM-coach 
gevolgd. Coaching in de vorm van 
zogenaamde ‘Huddels’ is een belang-
rijk gereedschap dat we gebruiken 
voor training en toerusting. 
 
Persoonlijk is deze vorm van 
coaching ons niet onbekend. Het kent 
aspecten van intervisie en supervisie, 
maar het meest opvallende bij een 
huddel is de veilige omgeving waar-
binnen mensen leren, bemoedigd 
worden, worden uitgedaagd en… 
aanspreekbaar zijn. 
 
Zelf volgen we al ruim twee jaar een 
huddel die geleid wordt door een stel 
dat in Sheffield (Engeland) woont. 

Gebedspunten: 

 Willen jullie bidden dat we inzicht en wijsheid ontvangen 
om alle mensen waarin wij investeren goed te kunnen 
begeleiden in het groeien in hun relatie met Jezus? 

 Willen jullie bidden dat we nog meer mensen op ons pad 
mogen krijgen die Jezus nog niet kennen, en bijvoorbeeld 
aan de nieuwe Alpha gaan meedoen? 

 We zijn in 2013 vrijwel tegelijkertijd ons werk kwijtgeraakt. 
Na een sabbatical en een tijd van training zijn we met dit 
initiatief begonnen vanuit een startkapitaal. Dit 
startkapitaal is bijna op. Wij geloven dat God ons gaat 
voorzien in alles wat we nodig hebben. Willen jullie bidden 

dat Amo parttime werk kan vinden en dat we onze 
vriendenkring mogen uitbreiden? 

 Martha heeft een verlangen om opnieuw coaching te 
geven om mensen te leren luisteren naar Gods stem. 
Willen jullie bidden dat er mensen op haar pad komen 
zodat zij opnieuw een profetische huddel kan gaan 
starten? 

 In de laatste week van mei gaan we als Butterfly team 
naar het tweede driedaagse seminar van de 
Leergemeenschap van Nederland Zoekt… Willen jullie 
bidden dat we een goede en leerzame tijd mogen 
hebben? 

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  

Alpha-avond over  
de geestelijke wapenrusting  

Delen van onze eettafel  

Getuigenis van Alpha-echtpaar  

Amo en Martha 

Draijer  

Ook volgen we een leiderschaps-
huddel vanuit de Leergemeenschap 
van Nederland Zoekt… 
 
We hopen dat deze nieuwsbrief een 
stukje van het antwoord heeft 
gegeven op de vraag “Wat doen jullie 
eigenlijk?” Ook hopen we dat je de 
uitdaging aan wilt gaan om ons hierin 
te steunen en zo onderdeel uit te 
maken van onze missie, mocht je dit 
niet al doen.  
 
Heel hartelijk dank voor jouw 
betrokkenheid! 

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 
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Levensonderhoud Amo en Martha Draijer 
 
 
Lieve familie, vrienden en bekenden, 
 
In deze brief willen we jullie verder vertellen over onze droom en levensonderhoud en laten we 
ook Hans Kuijpers aan het woord. 
 
Onze droom 
Ja, we gaan ervoor. Waarvoor? Voor onze droom die al jaren geleden is begonnen om mensen bekend te 
maken met het Goede Nieuws van het Evangelie van Jezus Christus. Zelf hebben we die Boodschap ook mogen 
leren kennen en zijn daar vol van geraakt. Wat was het een heerlijke ontdekking om van daaruit in vrijheid te 
mogen leven. Er kwam bij ons een groeiend verlangen om ook anderen te helpen die vrijheid zelf te mogen 
ontdekken. Dat verlangen werd een droom: anderen te helpen om antwoorden te krijgen op zingevingsvragen 
en het doel van het leven. Om hoop en toekomst te bieden aan wie dat niet heeft of het kwijt dreigt te raken. 
Maar ja, hoe doe je dat nu? Hoe bereik je nu die mensen waar ons hart zo naar uit gaat? 
Een paar jaar geleden zijn we via 3DM in aanraking gekomen met een aantal tools en een beweging die ons erg 
aansprak. Waarbij het in de kern terugging naar de opdracht die Jezus Zijn discipelen gaf: maak discipelen die 
op hun beurt ook discipelen maken en gebruik daarbij het voorbeeld zoals Ik jullie dat gegeven heb. 
We willen leren leven in balans. In balans met onze Vader (Boven), in balans met onze broers en zussen 
(Binnen) en in balans met de wereld om ons heen (Buiten). In een sabbatical in 2013 hebben we gelegenheid 
gehad om hierin verder getraind te worden, waarna we tegen het einde van dat jaar in ons dorp startten onder 
de symbolische naam “Butterfly”. 
En nu, ruim een jaar later, zijn we met een team van vier personen. We ploeteren en pionieren met een 
enthousiasme dat op momenten best wel eens onder druk staat. Maar dat weerhoudt ons er niet van om deze 
droom in Buitenpost uit te leven.  
 
Hoe we onze droom vorm geven 
Om jullie een meer persoonlijke indruk te geven hoe we dat vorm geven: 
- Martha doet één dag in de week vrijwilligerswerk onder prostituees in Leeuwarden. Ze onderhoudt contact 
met ex-prostituees en helpt hen om een nieuw leven op te bouwen. 
Verder bezoekt Martha mensen thuis, speelt ze een belangrijke en gastvrije rol in ons open huis en geeft ze 
samen met Amo zowel Alpha- als Bèta-cursussen. 
- Amo doet veel aan de promotie van Butterfly (onderhoud website en netwerken in heel Nederland), legt 
bezoeken af, leidt de Alpha-cursus in Buitenpost en geeft ook leiding aan de Beta-groepen (een vervolgtraject 
dat we oud-Alpha-cursisten aanbieden). 
Verder werkt Amo voor de organisatie 3DM in Engeland en doet ook vrijwilligerswerk bij Nederland Zoekt…, 
dat het werk en de principes van 3DM in ons land uitdraagt. 
- Samen doen we veel aan coaching (de zogenaamde ‘Huddels’) en geven we ook andere 
discipelschapstrainingen. 
Vanuit de behoefte aan zowel praktische als operationele ondersteuning voor ons, hebben we ons aangesloten 
bij de zendingsorganisatie European Christian Mission (ECM, www.ecmnederland.nl).  
Kortom, we genieten van wat we mogen doen en voelen ons hierbij op onze plek. 
 
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland aan het woord: 
“We zitten er als ECM met onze neus bovenop. We zien het overal in 
Europa gebeuren. Er waait een nieuwe wind waarin we Gods hand 
herkennen, die niet loslaat wat zijn hand begon. Er komt een 
kentering in de trend van al die jaren van secularisatie, waarin de 
kerk uit het centrum van onze Europese cultuur opschoof naar de 
marges van de samenleving. Links en rechts, overal zien we door 
Gods Geest bevlogen mensen die zich met nieuwe visie en passie 
over de kerk buigen, waardoor het Lichaam van Christus nieuw 
gestalte krijgt.  We zien het in de grote steden, we zien het op het 
platte land. Nieuw geroepenen die zich inspannen om op een nieuwe manier het goede nieuws van het 
Evangelie van Christus in de gewone taal van vandaag verstaanbaar te maken en praktisch handen en voeten te 
geven. Nieuwe sporen van het Koninkrijk en perspectief op de nieuwe wereld, waar Gods Geest van liefde 
regeert, een ontluikende wereld van gerechtigheid en vrede, waar mensen zich om elkaar bekommeren. Het is 
nabij, Europa bekeer u! 

http://www.ecmnederland.nl/


-2- 
 

 
ECM gelooft in gemeentestichting. Wij geloven dat we geroepen zijn om in liefdevolle gemeenschappen van 
volgelingen en leerlingen van Jezus - als het Lichaam van Christus - het Evangelie in woord en daad door te 
geven aan een wereld die zoekt naar zingeving, richting en houvast.  Vanuit die visie en missie begeleidt ECM al 
sinds 1904 vele generaties zendingswerkers en gemeentestichters in hun werk in de oogstvelden van Europa. 
Honderd jaar geleden ging dat uiteraard anders dan vandaag de dag. Steeds vaker kunnen wij daarin 
samenwerken met  pionierende zendingswerkers in eigen land. Mensen zoals Amo en Martha Draijer die met 
overtuiging beschikbaar zijn om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen het tij in ons land te 
keren. Voor een goed functionerende kerk zijn alle hens aan dek nodig, met de gezegende inzet van mensen 
die naast hun dagelijks werk in de vrije avonden en vrije tijd missionair, pastoraal en diaconaal betrokken willen 
zijn. Amo en Martha hebben de moed gehad om stappen in geloof te zetten om voltijd beschikbaar te zijn. Wij 
willen hen daarin van harte steunen en bemoedigen en waar nodig toerusten. Wij willen daarnaast 
medechristenen aansporen mee te helpen dit belangrijk werk ook mogelijk te maken, door een structurele 
financiële steun toe te zeggen. Amo en Martha kunnen zich dan concentreren op het kerkenwerk. De arbeider 
is zijn loon waard, een belangrijk bijbels principe. In pionierstijden moeten pioniersplekken op een nieuwe 
manier gefinancierd worden. We hopen en bidden dat u zich aangesproken voelt. Van harte aanbevolen!” 
 
Financiële situatie 
Butterfly is bijna door haar startkapitaal heen. Ons plan was en is om het eerste jaar van eigen geld te leven. 
Zolang we niet voldoende inkomsten hebben om ons helemaal op Butterfly te kunnen focussen, willen we 
volgens het tentenmakers-principe leven: we gaan parttime werk zoeken zodat we voor de komende tijd voor 
een deel in ons eigen onderhoud kunnen voorzien. En het liefst blijven we natuurlijk zoveel als mogelijk voor 
Butterfly werken zodat we daar ook de focus op kunnen houden. Hiervoor komen we nu bij jullie. Als 
bijvoorbeeld iedereen aan wie we deze brief schrijven elke maand twintig euro zou geven, zijn wij behoorlijk uit 
de brand. We gaan ervan uit dat twintig euro per maand voor veel mensen te veel gevraagd is. Zij zullen minder 
of niet willen geven. Maar anderen willen misschien wel meer geven.  
 
Wij vragen jullie dus om te overwegen of en hoeveel jullie maandelijks zouden willen bijdragen aan ons 
levensonderhoud. Voel je door onze vraag niet gedwongen of geprest. Wij hebben besloten hier vrij en 
ongedwongen en zonder verwijten mee om te gaan. Zoals de bijbel ons voorzegt: Laat ieder zo veel geven als 
hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft (2 Korintiërs 9:7).  
 
Stichting ECM is door de fiscus aangemerkt als goede doelen stichting en heeft de ANBI-status. Dus jullie giften 
zijn aftrekbaar van de belasting. We hopen jullie voldoende informatie gegeven te hebben om een goede 
beslissing te nemen en vatten hieronder nog even deze brief samen: 
 

- onderwerp: levensonderhoud Amo & Martha 
- startkapitaal: bijna op 
- gezocht: lieve vrienden die een maandelijkse bijdrage willen leveren 
- voel je vrij 
- meedoen: gebruik onderstaande reactiekaart of ga direct naar www.ecmnederland.nl/geven  

 
Meer informatie over ons werk, wat Butterfly is, waar we voor staan en wat we doen, zie www.butterfly.nu.We 
sturen driemaandelijks een nieuwsbrief aan belangstellenden. Wil je meer over ons weten dan kun je je via de 
website abonneren: http://butterfly.nu/nieuwsbrief/ 
 
 
Met de meest hartelijke groeten, 
 
Amo en Martha Draijer 
 
 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=familie+Draijer
http://www.butterfly.nu/
http://butterfly.nu/nieuwsbrief/

