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1 het echte geluk is voor mensen die we-
ten dat ze god nodig hebben. Want voor 
hen is gods nieuwe wereld.
Wat kan ik verwachten van mensen die vaak 
als kind al zo beschadigd zijn geraakt in wie 
ze zijn? Dat vraag ik me af als mensen keuzes 
maken die ik niet begrijp. Bovenstaande 
woorden van Jezus bemoedigen me. een 
jonge moeder uit onze buurt heeft nooit 
gezien of geleerd wat een liefdevolle relatie 
is tussen man en vrouw. Dat bepaalt haar 
manier van leven. Toch heeft ze een besef 
dat ze God nodig heeft. Gods nieuwe wereld 
is voor mensen zoals zij.

2 het echte geluk is voor mensen die ver-
driet hebben. Want god zal hen troosten.
Tijdens een viering bij ons thuis, met 
muziek, gebed, kaarsen en woorden van 
God, brak een Syrische vrouw. Het was 
een indrukwekkend moment, waarop 
diep verdriet, angst en gemis naar boven 
kwamen. We mochten meehuilen, voor 
haar bidden en om haar heen staan. niet 
eerder in mijn leven heb ik zo ervaren hoe 
Gods aanwezigheid en troost weer nieuwe 
kracht geeft.

3 het echte geluk is voor mensen die 
vriendelijk zijn. Want aan hen zal god de 
aarde geven.
een vader van school sprak met ons en was 
erg verbaasd. Hij had nog nooit meege-
maakt dat jonge mensen zo bezig waren 
met het geloof. oh ja, eentje, tijdens zijn 

studententijd. Zo’n vriendelijke jongen. 
Toevallig wist ik ook nog over wie hij 
het had. nu, 14 jaar later, is er weer een 
opening om een zaadje te zaaien. ik geloof 
dat vriendelijkheid de ingang is om dieper 
contact met mensen te krijgen en het 
goede nieuws van God met hen te delen.

4 het echte geluk is voor mensen die 
doen wat god wil, en die dat het aller-
belangrijkst vinden. Want god zal hun 
moeite belonen.
Dan denk ik meteen aan Tim, een ameri-
kaanse zendeling die in Maastricht met 
ons optrekt. Zijn levenshouding is een in-
spirerend voorbeeld. nederig en vol liefde 
voor God staat gehoorzaamheid bovenaan 
zijn prioriteitenlijst. Bijzonder om te zien 
hoe geliefd hij daardoor is bij alle mensen 
en hoe hij gezegend wordt door God, 
zonder dat hij daarnaar op zoek is.

5 het echte geluk is voor mensen die 
goed zijn voor anderen. Want god zal 
goed voor hen zijn.
ik denk hierbij aan het intense gevoel van 
geluk toen Tjerk en ik een oude vrouw uit 
Burundi in ons huis en ons gezin opnamen. 
Dat alleen al was iets goeds dat ons werd 
gegeven. Deze vrouw bleek in dat halfjaar 
echt zo’n ‘engel’ waar paulus in de brief aan 
de Hebreeën over schrijft. in haar gebeden 
voor ons, haar uitbundige lach en haar hulp 
bij het wegwerken van de was (niet mijn 
sterkste kwaliteit) was God goed voor ons.

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal 
in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde, 
vrede en gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk 
is te vinden in Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In 
deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf 
zaligsprekingen en reageert erop. Dit keer: Anneke van Dijk.

Vijf keer het echte 
geluk voor Europa

aNNeke VaN Dijk (33)
maastricht 
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Niet eerder in mijn leven heb ik zo 
ervaren hoe Gods aanwezigheid en troost 
weer nieuwe kracht geeft.
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Amo en Martha 
Draijer zoeken 
zoekers in Buitenpost

foto: Marchje andringa
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amo Draijer (59) was het grootste deel van 
zijn leven werkzaam in de iCT, maar vond 
daar nooit echte voldoening. “ik dacht: er 
moet meer zijn”, zegt amo. “Dat gevoel had 
ik al vijftien jaar. Toen ik in 2012 ontslag 
kreeg, kon ik een nieuwe start maken.”
amo werkte na zijn ontslag bijna twee jaar 
als projectleider bij nederland Zoekt, maar 
zijn project liep daar in 2013 vrij plotseling 
af. Kort daarvoor had Martha (58) haar baan 
al verloren. Dat was niet zomaar domme 
pech, beseften ze. Wat wilde God met hun 
leven? 
Voor een antwoord reisden amo en Martha 
voor bijna twee maanden af naar Shef-
field in engeland, waar ze een sabbatical 
hielden bij 3DM, de organisatie waar het 
gedachtegoed van nederland Zoekt op 
geënt is. in Sheffield opende zich een weg 
waar ze beiden eigenlijk al vele jaren naar 
op zoek waren. “Het leven als missionaire 
gemeenschap zoals we dat in Sheffield 
hadden leren kennen, wilden we ook hier 
in Buitenpost gaan leven”, zegt Martha. uit 
dat verlangen werd Butterfly Buitenpost 
geboren, dat de afgelopen jaren steeds 
meer vorm heeft gekregen.

ongedwongen
Het idee van Butterfly Buitenpost is eenvou-
dig: “ons verlangen is om in verbinding te ko-
men met hen die op zoek zijn naar antwoor-
den op hun levensvragen en voor wie een 
kerkgebouw als plek voor antwoorden geen 
optie (meer) is”, zeggen amo en Martha.

Het middel om dat te bereiken is – in lijn 
met nederland Zoekt en 3DM – een kleine, 
informele gemeenschap met een missio-
naire focus. “We willen in ongedwongen 
relaties van Jezus vertellen”, vat Martha 
samen. “Daarbij willen we er in het bijzon-
der zijn voor mensen die zich niet gezien 
voelen, mensen die op zoek zijn naar 
vriendschap, een doel, geloof of simpelweg 
een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat is 
onze focus.”
amo en Martha brengen dit in de praktijk 
door een alphacursus, een bètagroep (een 
voortzetting van een eerdere alphagroep), 
bezoekwerk onder prostituees, straat-
evangelisatie en één keer per maand een 
zondagse samenkomst. “Daarbij moet je 
denken aan een huiskerk”, zegt amo. “Met 
een heel gemêleerd gezelschap.” in de 
toekomst willen ze de frequentie verhogen 
naar twee zondagse samenkomsten per 
maand, al is de missionaire inzet van de 
gemeenschap voor hen belangrijker dan 
het aantal diensten.

huddeLs
Discipelschap is een belangrijk woord voor 
amo en Martha. Dat houdt allereerst in: sa-
men met geloofsgenoten zoeken naar Gods 
stem in hun leven. Maar het betekent ook: 
anderen ondersteunen en nieuwe mensen 
bij het plan van God betrekken. “een discipel 
is iemand die discipelen maakt”, zegt amo 
treffend. “Je helpt elkaar om je christen-zijn 
vorm te geven.”

Een mens die zichzelf begint te zien zoals God hem of haar 
bedoeld heeft, is als een vlinder die uit zijn cocon kruipt en 
zijn kleurrijke vleugels uitslaat. Dat is de schone gedachte 
achter Butterfly Buitenpost, een missionair initiatief van 
Amo en Martha Draijer. Het echtpaar bouwt aan een kleine, 
ongedwongen gemeenschap waarin mensen samen met 
elkaar naar Gods stem in hun leven zoeken.

“We willen een beweging zijn voor 
mensen die zich niet gezien voelen, 
mensen die op zoek zijn naar 
vriendschap, een doel, geloof of 
simpelweg een plek waar ze zichzelf 
kunnen zijn”

Wilt u het zendingswerk

in Buitenpost ondersteunen?

Maak dan een gift over naar

nL02 inGB 0000 2549 97

 tnv Stichting eCM nederland, onder 

vermelding van

‘fonds Draijer’
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“Een discipel is iemand die 
discipelen maakt”

pasen in Buitenpost

in Buitenpost staat inforMeeL, 
ongedwongen saMenzijn 
voorop

tip uit 
Buitenpostinvesteer in duurzame relaties. Daardoor kun je het leven met elkaar te delen en aan anderen laten zien hoe jij je leven als discipel vormgeeft. net zoals Jezus dat ons voordeed.

aMo en 
Martha 
draijer

om gezamenlijk te oefenen in discipelschap 
werken amo en Martha met zogeheten hud-
dels, een fenomeen van 3DM en nederland 
Zoekt. een huddel is een groep waarin vier 
tot zes personen gecoacht worden aan de 
hand van twee vragen: wat zegt God tegen 
je en wat ga je daarmee doen? Huddels zijn 
dus kleinere groepen waarmee binnen de 
missionaire gemeenschap aan discipelschap 
en ook leiderschap gewerkt kan worden.

veerkraCht
eCM nederland wil het gedachtegoed van 
nederland Zoekt graag breder inzetten bin-
nen het zendingswerk. Daarvoor volgt het 
kantoorteam op dit moment een tweejarig 
traject bij nederland Zoekt. “We willen hun 
filosofie graag doorgrond en meegemaakt 
hebben”, zegt eCM-directeur Hans Kuijpers. 
Kuijpers denkt dat de ideeën van nederland 
Zoekt goed toepasbaar zijn als onderlinge 
toerusting en coaching van zendingswer-
kers. “in een huddel deel je je leven en werk 
met een kleine groep mensen. Je zoekt 
samen naar wat God ons wil vertellen. Dat 
leidt tot diepe gesprekken en mogelijk tot 

nieuwe ideeën of visies voor het werk in het 
veld. Dat is iets wat zendingswerkers nodig 
hebben. Het is soms best zwaar in het veld 
en ook al werken zendingswerkers vaak in 
teams, toch staan ze vaak alleen voor vra-
gen rondom hun geestelijke en emotionele 
veerkracht. Het is belangrijk dat je dan een 
groep mensen hebt waar je ter sprake kunt 
brengen wat echt belangrijk is. Dat zorgt 
voor zelfredzaamheid en stabiliteit.”
Kuijpers neemt zelf ook deel aan een 
huddel en merkt dat het je scherp houdt. 
“eén van de principes is low control, high 
accountability. Dat betekent dat er geen 
hiërarchie, geen leiding is, maar dat je wel 
aanspreekbaar bent voor elkaar. Je spoort 
elkaar concreet aan en koppelt dat later ook 
weer terug. Je bent als het ware tegelijker-
tijd schaap en herder.”
eCM nederland heeft het idee al geïntrodu-
ceerd bij de nieuwste groep kandidaat-zen-
dingswerkers, die momenteel allemaal in 
een huddel meedraaien. Binnenkort wordt 
het programma ook bij de andere neder-
landse zendingswerkers uitgerold.

___________
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CoLuMn

Kos-misselijk

Doorklikkend via Twitter beland ik bij de voor-
pagina van de Sunday Express. Vette koppen 
spuwen gal op de BBC, die Brits belastinggeld 
misbruikt. Waaraan? aan een uitzending van 
Songs of praise vanuit het illegale vluchtelin-
genkamp in Calais. Wat een verontwaardiging! 
Het tentenkamp in Calais is inderdaad illegaal, 
maar hebben we dan echt geen oog voor 
de grote nood? Christelijke vluchtelingen uit 
afrika en het Midden-oosten hebben er een 
provisorisch kerkje gebouwd, met veel doek 
en ijzerdraad. Songs of praise laat liefdevol zien 
hoe belangrijk zo’n kerkje is voor de vluchtelin-
gen, zeker onder hun erbarmelijke omstandig-
heden. We zien Britse christenen in beeld die 
het als een taak van de kerk zien om compas-
sie te tonen in een afwijzende wereld. en dan 
zo’n misselijkmakende krantenkop... 
We zijn inmiddels gewend aan populistische 
propaganda en harde, haatdragende scheld-
kanonnades over vluchtelingen in de sociale 
media. Maar als ook een redactie van een krant 
hierin meegaat, zie je de verharding van de 
harten in ons gesettelde europa met koeienlet-
ters zichtbaar worden. Maranatha, Heer Jezus 
kom, want het zijn niet uitsluitend vluchtelin-
gen die de de weg kwijt zijn. erger nog, een 
groeiend aantal in ons midden lijkt zijn morele 
kompas kwijt te zijn. 
niet alleen in Calais worden we uitgedaagd en 
uitgenodigd om compassie te tonen. ook op 
Lampedusa, Malta, Lesbos en Kos is er nood. 
Zie onze www.ecmnederland.nl voor een 
urgente vacature op Kos. Hoogste tijd.

Hans Kuijpers, directeur eCM nederland

Valea Anilor, 
Roemenië 

In beeld:
Valea
Anilor
ECM bouwt overal in Europa aan 
liefdevolle gemeenschappen die in 
de voetsporen van Jezus treden en 
het goede nieuws met woord en daad 
verspreiden. In deze rubriek lichten 
we telkens een gemeente uit. Dit keer: 
Baptistengemeente Valea Anilor.

Valea anilor ligt in oltenië, een achtergestelde regio in het 
zuidwesten van roemenië. Dat het ledenaantal niet veel 
zegt over een gemeente, is bij uitstek waar voor de Baptis-
tengemeente in dit dorpje. De gemeente telt namelijk drie 
leden. Zodra Jeroen en Marieke Baks echter vertellen over 
deze gemeente, één van de drie gemeentes die ze samen 
met roemeense collega’s ondersteunen, verandert dat beeld 
totaal. 
“ruim drie jaar geleden kwam een roemeense zendeling 
naar dit dorpje en hield er een evangelisatieactie. Twee 
mannen die erop afkwamen, hadden gedroomd dat iemand 
in het dorp zou komen met goed nieuws. Ze kwamen tot 
geloof en hun levens veranderden radicaal. Van negatieve 
mannen werden ze positieve en behulpzame mensen. uit 
dat getuigenis groeide een groep van inmiddels zo’n 35 
mensen. 
Twee jaar geleden is aan ons team gevraagd om de leiding 
over te nemen. Dat de gemeente drie leden telt, komt om-
dat je hier als lid gerekend wordt als je gedoopt bent en men 
een drempel ervaart om die stap te zetten. Maar we zien dat 
de drempel laag is om te komen kijken, dat er trouwe bezoe-
kers zijn en dat de kinderen aandachtig luisteren.”
De gemeente heeft een wekelijkse Bijbelstudie en een kerk-
dienst. er worden evangelisatiediensten en kinderkampen 
gehouden en mensen worden thuis bezocht. De gemeente 
is verder zichtbaar door de distributie van gratis kleding en 
zelfs dieren aan arme inwoners. Jeroen: “Mooi om te horen 
dat er ook in nederland kerken zijn die praktische hulp 
promoten, bijvoorbeeld via Stichting present.”
Marieke: “We leren de gemeente meer over de Bijbel en 
bidden dat het evangelie door hen heen zichtbaar wordt. 
Het is mooi om dat soms al werkelijkheid te zien worden, 
zoals toen één van de radicaal bekeerde mannen een kip-
penhok voor een weduwe bouwde. Dat maakt de gemeente 
aantrekkelijk!”



vaCature

urgente vacature op kos
Kijk op onze website voor een urgente vacature van de Stichting 
Hulpactie Bootvluchtelingen voor een ‘Coördinator Hulpverlening’ 
op Kos. Deze vacature sluit aan bij ons verlangen om het evangelie 
handen en voeten te geven. Kijk voor meer vacatures in onder meer 
Spanje, Servië, portugal, polen en frankrijk op www.ecmnederland.nl/
vacatures.

agenda

3 oktober – tfc-dag missieNederland
ook dit jaar neemt eCM deel aan de Thuisfrontcommissie-dag van 
Missienederland (voorheen ea-eZa), op zaterdag 3 oktober in 
Barneveld. De TfC-dag is een dag vol waardevolle informatie en 
ideeën voor zowel opstartende als langlopende thuisfrontcommissies. 
aanmelden: www.missienederland.nl/tfcdag.

4 oktober – uitzenddienst gerrit en jorine van Dijk
De aanvankelijk in augustus geplande uitzenddienst van Gerrit en 
Jorine kon niet doorgaan wegens het overlijden van Gerrits moeder. 
Ze was al geruime tijd ziek. De uitzenddienst is verplaatst naar zondag 
4 oktober om 9.30 uur in de Hervormde Gemeente van Veenendaal 
(Westerkerk).

10 oktober - 10e ecm steprace en monstertocht
op de 10e van de 10e zal de 10e eCM Steprace plaatsvinden. 
fanatiekelingen steppen van 9 tot 10 oktober de MonsterTocht, van 
alkmaar via Lelystad en ermelo naar Deventer. opgeven en meer info 
op www.ecmnederland.nl/steppen. Wie sponsort de steppers voor 
hun inspanning? www.ecmnederland.nl/sponsor.

13 t/m 16 oktober – Netherlands missionary retreat
Voor het eerst organiseert eCM nederland een retraite voor de door 
haar uitgezonden zendingswerkers. in retraitecentrum Klein Sion 
zullen de deelnemers toerusting krijgen ter bevordering van hun 
persoonlijke veerkracht en onderlinge verbondenheid.

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl

verlangt...Europa

warme harten
Het Evangelie is barmhartig

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 sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ecm 

heeft zo’n 200 werkers in 17 verschillende landen, 

waaronder ruim 40 vanuit nederland. | ecm wordt 

volledig gefinancierd vanuit giften. | europa info is een  

uitgave van: eCM-nederland, postbus 861,  

7400 aW Deventer, 0570-637537

| ecmnederland@ecmi.org  

| www.ecmnederland.nl
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