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‘Bid tot de HEER voor de stad 
waarheen Ik jullie weggevoerd heb 

en zet je in voor haar bloei, want de 
bloei van de stad is ook jullie bloei’  

 

Jeremia 29:7 

Lieve familie, vrienden, bekenden en belangstellenden, 
In deze nieuwsbrief vertellen we je over 
vernieuwde plannen voor Bergen Enkheim. 
En over nieuwe plannen voor een andere 
stadswijk. 
 
Frauenkaffee 
Eind november heeft Cathelijne drie vrouwen 
uit de buurt meegenomen naar een 
‘Frauenkaffee’ van Mosaik-Eschersheim. Een 
gemeentelid uit Bergen Enkheim kwam twee 
jaar geleden tot geloof. Op dat moment was 
net duidelijk geworden dat ze kanker had. Ze 
heeft tijdens het ‘Frauenkaffee’ verteld hoe zij 
als niet-christen omging met angst. En hoe dat 
in de afgelopen jaren veranderd is. Eén van 
de vrouwen die Cathelijne meegenomen had, 
heeft kanker. Cathelijne heeft goed contact 
met haar. Ze whatsappt regelmatig een 
Bijbeltekst en spreekt haar regelmatig. Bid dat 
deze buurvrouw Jezus ontdekken mag als 
haar Redder en uiteindelijke Genezer. 
 
Kerst en de jaarwisseling 
Met kerst was onze ‘thuis-herberg’ vol. We 
hadden vrienden uitgenodigd. Allemaal niet-
christenen. Het was enorm gezellig. Volgend 
jaar weer! Op 1 januari was de kerkdienst van 
Mosaik Bergen Enkheim bij ons thuis. We 
spraken over het afgelopen jaar en onze ver-
wachtingen van het nieuwe. 
 
Vernieuwende agenda voor  
Mosaik Bergen Enkheim 
Afgelopen september was het een jaar 
geleden dat we ‘geland’ zijn. In dat jaar werd 
duidelijk op welke punten Bergen Enkheim 
vernieuwing nodig had. Voor 2017 is daarom 
deze ‘agenda’ afgesproken. Ten eerste: de 
start van een missionair team, dat de 
gemeente helpt verder te groeien in evange-
lisatie. Ten tweede: praktische preken over 
evangelisatie. Ten derde: de huisgemeentes 
(kleine groepen) helpen ontdekken hoe ze hun 

omgeving kunnen dienen. En ten vierde: het 
discipelschapstraject dat al begonnen was (zie 
vorige nieuwsbrief) verder uitbouwen. Wilt u 
meebidden dat dit leidt tot geestelijke groei in 
de gemeente en dat we meer bekeringen 
mogen zien? 
 
Plannen voor een nieuwe gemeente  
in Frankfurt-Fechenheim 
Heb jij dat ook weleens, dat je overdag 
wegdroomt? Wij dromen van een stadswijk 
waar mensen op straat elkaar aanspreken 
Een wijk waar een kerkelijke gemeente 
bijdraagt aan goed en positief samenleven. 
Een gemeente die moslims, niet-christenen en 
christenen bij elkaar brengt. Een gemeente die 
er wil zijn als nood gevoeld wordt. 
 
Het is alweer maanden geleden dat Cathelijne 
en ik langzaam begonnen te dromen van een 
nieuwe gemeente. Van een nieuwe Mosaik-
gemeente in de wijk Frankfurt-Fechenheim. 
We kennen deze wijk omdat we daar elke dag 
de kinderen naar school brengen. We zijn toen 
begonnen met wandelingen door de wijk om 
mensen aan te spreken en de wijk te leren 
kennen. We merkten dat we in no-time 
gesprekjes kregen met allerlei mensen. De 
wijk raakt ons om de mensen die er wonen. 
Fechenheim kent vanouds een grote groep 
migranten. Omdat er veel industrie is, kent 
deze wijk veel arbeiders. De levensstandaard 
is lager dan in veel andere wijken van 
Frankfurt. En we ontdekten dat Zuid-
Fechenheim geen kerk heeft voor mensen van 
allerlei culturen. Ons verlangen is om 
Fechenheim te dienen zodat mensen de 
handen en voeten van Jezus ervaren en ze 
zijn gezicht mogen gaan herkennen. 
 
We hebben in de afgelopen maanden lang en 
intensief over onze plannen gebeden. We zijn 
benieuwd waar de Here God ons naartoe leidt. 
We zijn verdergegaan met het leggen van 
contacten. Gerwin is begonnen met ‘straat-
interviews’. Een jong stel uit Amerika, dat 
graag wil werken onder vluchtelingen, is een 
paar dagen bij ons in Maintal geweest. We 
hebben allerlei zaken besproken en we 
hadden echt een goede tijd. Zij moeten gaan 
beslissen of ze over willen komen om mee te 
helpen! De gemeente Mosaik-Eschersheim, 
waarvoor we een deel van onze tijd werken, 
geeft ons de mogelijkheid dit onderzoekswerk 
verder uit te bouwen. Wilt u meebidden dat we 
de Here durven volgen en dat we openstaan 
voor de weg waarop Hij ons leidt? In een 
volgende nieuwsbrief vertellen we meer.  

Kerst 2016, de herberg is vol 

Groeten, Gerwin en Cathelijne, Gerjan, 
Nieke, Matthias, Joelle, Davita en Chiel 

(en onze hond Misty) 

Fotograaf: Lyuda Stinissen / LS Fotografie  



‘Ons verlangen is dat christenen hun stadswijk in Frankfurt 
dienen, zodat mensen de handen en voeten van Jezus ervaren 

en misschien zijn gezicht gaan herkennen’  

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 

dienende liefde 

Joëlle zingt mee in de kerk 

Van het ThuisFrontTeam 
 

‘Als de Heer het Huis niet bouwt, 
vergeefs zwoegen de bouwers’, 

Psalm 127. 
 

Ook als TFT zijn we samen met 
Gerwin en Cathelijne en hun kinderen 
weer een nieuw jaar ingegaan. Wij 
weten niet wat het jaar ons brengt als 
TFT en hoe het werk van Gerwin en 
Cathelijne in Bergen Enkheim zich 
zal ontwikkelen. Wij kunnen als 
mensen heel erg ons best doen, 
maar toch weten wij ons samen met 
Gerwin en Cathelijne afhankelijk van 
de zegen van de Heer. Hij zal alles 
geven wat nodig is. 
 

U ziet in het verhaal van Gerwin en 
Cathelijne wat de plannen zijn voor 
dit nieuwe jaar. We zijn dankbaar 
voor de dingen die allemaal al 
gebeuren. Wij bidden dat de Here de 
nieuwe plannen voor de wijk 
Fechenheim mag zegenen, zodat het 
blijde Evangelie van redding mag 
landen in de harten van de mensen in 
Fechenheim. 
 

Wij zijn blij en dankbaar dat u en jij 
hebt meegeleefd met het werk van 
Gerwin en Cathelijne. U hebt mee-
gelezen met de nieuwsbrieven, u 
hebt meegebeden en u hebt 
financieel ondersteund. 

Wij sturen u ook in dit nieuwe jaar 
weer graag de nieuwsbrieven toe om 
op de hoogte te blijven hoe God 
werkt in de wijken van Frankfurt.  
Voor vragen: voorzitter@pruijssen.de 
of pr@pruijssen.de. 
 
Financiële steun en meeleven 
Gerwin en Cathelijne leven van 
giften. Wat betreft de begroting van 
2017 moet er nog heel veel 
gebeuren. Ze hebben uw en jouw 
steun meer dan ooit hard nodig voor 
de verkondiging van het evangelie. 
Het TFT is op zoek naar grotere 
kerken in Nederland die hen willen 
steunen. Ben je lid van een grotere 
gemeente, geef dit dan eens door 
aan je voorganger of dominee!  
Steun je het werk van Gerwin en 
Cathelijne nog niet en wil je hen gaan 
steunen? Vul dan de reactiekaart in 
online via 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 hun leven en werk in 
Frankfurt! 
 

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

De hartelijke groeten van het TFT  Kerkdienst bij ons thuis op 1 januari 

De wijk Frankfurt-Fechenheim 

mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://WWW.ECMNEDERLAND.NL
mailto:voorzitter@pruijssen.de
mailto:pr@pruijssen.de
http://www.ecmnederland.nl/geven


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 


