
“Sinterkloas dee heet gezag, veer mage 
speule, veer mage speule! Sinterkloas dee 
heet gezag, veer mage speule, d'n ganse 
daag...”. Ook al is zelfs Kerst al voorbij, nog 
steeds galmt dit Maastrichtse sinterklaas-
liedje na in het hoofd van Eva – en dus in 
het hoofd van ons allemaal. In het afgelopen 
half jaar mochten we verder integreren in de 
Maastrichtse samenleving maar tegelijker-
tijd ook veel andere talen horen spreken in 
ons huis – Spaans, Duits, Engels en 
Arabisch.... In deze nieuwsbrief vertellen we 
daar graag meer over. 
 
Versterking! 
Tijdens Oud & Nieuw hebben we met Theodoor 
en Hinke de Kraker dankbaar teruggekeken op 
het jaar 2014. We kennen Theodoor en Hinke 
uit de moederkerk. Onze levens waren al nauw 
met elkaar verbonden via onze dochters 
Benthe en Lydia, dikke vriendinnen en 
klasgenootjes. In de meivakantie zijn we met 
hen in het huis van Tjerks vader geweest in 
Spanje, en gesproken over hoe we met elkaar 
‘families op missie’ kunnen zijn in Maastricht. 
Nu, na een half jaar van verkennen en 
afgestemd raken op elkaar, hebben we echt 
een ritme gekregen van samen zijn, luisteren 
naar God, en het goede nieuws van leven in 
Gods koninkrijk delen met anderen. Ook een 
Amerikaanse zendeling in Maastricht, Tim 
Birney, heeft zich bij deze missie aangesloten. 
Oftewel, we hebben dus de versterking 
gekregen waar we heel erg naar uit hebben 
gekeken!! En dat hebben we gemerkt.. De 
laatste tijd was een avontuurlijke en 
verrassende periode. In deze brief een paar 
inkijkjes van momenten die we met elkaar 
deelden. 
 
Twee momenten van de afgelopen tijd 
Een zaterdagavond in januari. We eten als 
gezinnen samen en regelmatig schuiven 
mensen aan, bijvoorbeeld een klasgenootje 
van Lydia met haar moeder. Na het eten is er 
een speciaal kindermoment. Vanavond mogen 
de kinderen spelen dat ze de wijzen uit het 

Oosten zijn. We denken na over de betekenis 
van de cadeaus die ze bij zich hebben, en 
steken de wierook aan. Na het eten leggen we 
onze kinderen op bed. De meiden zien elke 
week weer erg uit naar het logeerpartijtje. Wij 
als volwassenen gebruiken de rest van de 
avond om te delen wat we hebben ervaren in 
onze relatie met God en wat dit concreet voor 
ons betekent of wat we er mee gaan doen.  
Dinsdagavond, bijna half negen, de 
maandelijkse viering bij ons thuis. We vieren 
kerst. Kaarsjes branden, er staat een verse bos 
bloemen, Tim speelt piano. In die ontspannen 
sfeer druppelen mensen langzaam binnen tot 
we een kring vormen van negen mensen  van 
allerlei achtergronden.  In de muziek, een 
meditatie bij een schilderij van Simeon die 
Jezus ontmoet in de tempel, het aansteken van 
de grote kaars en van persoonlijke kaarsen 
klinkt de boodschap van kerst. Na deze viering 
van een half uur wordt er nog uitgebreid 
nagepraat. Het doet mensen duidelijk goed als 
ze er zijn. Over twee weken kunnen ze 
aansluiten bij een bijbelmeditatie bij Theodoor 
en Hinke. Of op donderdagavond meebidden 
tijdens de tweewekelijkse gebedsavonden. 
 
Feestjes 
Een keer per maand organiseren we een 
activiteit die puur is bedoeld om mensen uit te 
nodigen in ons leven en beter te leren kennen. 
Een feestje, omdat we geloven dat een vrolijke 
en ontspannen sfeer past bij het leven in Gods 
koninkrijk. Zo maakten we in oktober op een 
zonnige zondagmiddag een herfstwandeling op 
een plek dichtbij ons huis waar we in al die 
jaren nog nooit waren geweest… (voor de 
Maastricht-kenners: ‘Hoge Fronten’). Lydia, 
Eva en Benthe gaan met allerlei kinderen om 
die hun roots hebben buiten Nederland. Juist 
voor die gezinnen bedachten we voor het 
maandelijkse feestje in de sinterklaastijd een 
‘pepernotenparty’ inclusief pepernoten bakken 
en pietendiploma halen. Het was wel even 
slikken toen bleek dat iedereen die we hadden 
uitgenodigd ook echt zou gaan komen: help, 
hoe gaan we met 24 personen eten in ons 
huis?! Hoe heerlijk is het dan om naast een 
snackbar te wonen en zomaar van die ruimte 
gebruik te mogen maken. Met een hamburger 
van Dave en de groenten die we zelf 
meebrachten aten we lekkere ‘sinterklaasjes’, 
zie foto. Een geslaagde middag! 
 
AZC 
En toen kwamen we ineens terecht in het 
asielzoekerscentrum in Maastricht. Een groepje 
Syrische mensen was in de kerkdienst van 
onze moederkerk en dronk daarna bij ons thuis 
koffie. Ze nodigden ons uit en binnen een week 
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“Het is lang 
geleden dat ik zo’n 

familiegevoel heb 
gehad” 

Hallo lieve mensen,  

Lydia Eva en David 



Blauwdorp  
Hoewel ons netwerk dus sterk is 
uitgebreid, voelen we ons nog steeds 
ook echt verbonden met mensen in 
onze wijk Blauwdorp. Met verbouwings-
plannen in ons achterhoofd stelden we 
onszelf de vraag: hoe lang kunnen en 
willen we eigenlijk in onze huidige 
woning blijven? We kwamen tot de 
conclusie dat dit eigenlijk helemaal geen 
vraag is, want onze aanwezigheid in 
deze wijk en de opgebouwde contacten 
ervaren we als erg waardevol en 
belangrijk. We zijn blij dat we geld van 
Tjerks vader kunnen investeren in 
uitbreiding van onze benedenver-
dieping. Dat geeft meer ruimte om 
mensen te ontvangen in ons huis. Deze 
verbouwing gaat snel van start, maar 
“tijdens de verbouwing gaat de verkoop 
gewoon door” .  
 
We willen specifiek jullie gebed vragen 
voor een paar mensen in onze wijk. Zo 
hebben we een overbuurman en een 
vrouw in een straat verderop, die beide 
erg lijden onder een ziekte – willen jullie 
meebidden of God echt een doorbraak 
wil geven in hun schijnbaar nog zo korte 
leven? Ook voor bescherming, rust en 
leiding voor een vrouw die veel last 
ervaart van de roddels en bedreigingen 
van mensen om haar heen. 

 
Trainen van coaches 
Naast ons leven en werk in Maastricht, 
heeft Tjerk in het afgelopen half jaar ook 
veel tijd en aandacht mogen geven aan 
het landelijke werk via Stichting 
Nederland Zoekt.. Zo kon Tjerk nieuwe 
coaches trainen in het leiden van de 
discipelschapsgroepjes (‘huddels’). 
 
Verder leidt Tjerk wekelijks diverse 
huddels zelf, grotendeels via Skype. 
Mooi om van dichtbij mee te mogen 
maken hoe mensen groeien in geloof en 
wat dat voor hun leven betekent.  
 
Iedereen die meer over de huddels wil 
weten, kan hierover het beste contact 
opnemen (tjerkvandijk@gmail.com, 06-
45458833). In een andere nieuwsbrief 
zullen we hier weer verder op ingaan. 

‘Veel mensen die wij kennen, zijn het zicht op de 
Herder kwijtgeraakt. Toch zijn ze nog wel op 

zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke 
liefde en betekenis. Ze zijn dorstig naar Jezus.’  

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. van Dijk is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

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

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

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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Maastricht 

        diepgang  

De wijzen uit het Oosten 

herfstwandeling 

Groetjes, 

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

Ons gezin 
Ritme doet ons goed. Tjerk heeft naast 
alle lokale en landelijke activiteiten 
echte kwaliteitstijd met de kinderen en 
dat is genieten. Anneke heeft opnieuw 
verlenging gekregen van haar contract 
bij de universiteit. Ergens in 2015 moet 
die promotie er echt van gaan 
komen….. Bijzonder hoe God zomaar 
voorziet in nieuw werk. Anneke mag in 
het komende jaar onderzoekswerk bij 
de afdeling huisartsgeneeskunde 
combineren met werken in de praktijk, 
als coördinator van een zorgnetwerk 
voor ouderen in het dorp Elsloo. Heel 
blij mee! Lydia heeft het naar haar zin in 
groep 2, ze schrijft en knutselt heel wat 
af. Eva zit lekker in haar vel en begint 
echte vriendinnetjes te maken op de 
crèche en peuterspeelzaal. Zo waren 
we in de kerstvakantie uitgenodigd voor 
een ontbijt bij het gezin van een 
vriendinnetje van Eva. David is een 
goedlachs ventje die zijn eerste stapjes 
begint te zetten. Stiekem is hij de 
verbindende schakel tussen ons en de 
mensen in het AZC, hoor…  een blij 
blond jongetje met blauwe ogen die alle 
knuffels en oohs en aaahs in alle rust 
beantwoordt met een vriendelijke lach 
(en grote kwijl ) – wat wil je nog meer?  
We willen jullie allemaal een goed 2015 
wensen. Laat je licht maar schijnen bij 
alles wat je doet, zodat de mensen 
zeggen: God is goed! ` 
 

Dank voor al jullie betrokkenheid, 
vriendschap, gebed, en giften.  

ons eten tijdens de pepernotenparty 

gezellige maaltijd in azc 

zaten we allemaal (dus ook Theodoor, Hinke, Benthe en Tim) in het AZC te genieten 
van een uitgebreide maaltijd en veel gezelligheid. De volgende zondag zaten acht 
mensen in de kerk, waaronder zelfs moslims. Vlak voor kerst hebben we met deze 
mensen een spelletjesmiddag gehad. We mochten heel concreet de kracht ervaren 
van het gezamenlijk optrekken als families en hoe je daarmee op een heel 
eenvoudige en natuurlijke manier iets heel wezenlijks voor anderen kunt betekenen. 
“Het is lang geleden dat ik zo’n familiegevoel heb gehad” was de reactie van een van 
de Syrische jongens. De komende tijd zal duidelijk worden hoe het contact met 
mensen uit het AZC verder gaat en wat onze rol daarin is. 
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