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de conferentie: opbouw en ontmoeting 

Conferentie Spanje 

En toen was er de vulkaanuitbarsting op 

IJsland! Met als gevolg dat de as roet in het 

(vliegtuig)eten gooide en ruim driehonderd 

medewerkers niet meer naar huis konden. 

Voorafgaand hebben we een puike 

conferentie meegemaakt in Gandía, Spanje. 

Samen met Sarah ben ik hier naar toe 

geweest en naast opbouw ook veel 

gesprekken met collega werkers kunnen 

voeren. Sarah heeft het tienerprogramma 

gevolgd. Doordat we niet terug konden 

vliegen bedragen de geschatte kosten van 

het alternatief vervoer en de extra 

hotelovernachtingen van die driehonderd 

mensen ongeveer € 20.000. Deze hopen we 

voor een deel terug te krijgen van de 

vliegtuigmaatschappij en de reisverzekering 

en verder door extra giften van onze 

achterban, anders komt de exploitatie 

verder onder druk te staan. Terroristische 

dreigingen, tsunami’s etc. zijn bekende 

aanleidingen voor oponthoud, maar een 

vulkaanuitbarsting!?! Na een bustocht van 

bijna dertig uur zijn we thuis gekomen en 

dat is nog snel gegaan als ik andere 

verhalen hoor waarbij één gezin bijna een 

week later thuis is gekomen. De volgende 

reactie van een Engelse vrouw die in 

Frankrijk werkt is er één uit velen:  
 

…Valencia airport was closed so we took the 
bus and later the train to Valencia, but there 
we were told no trains were going to France 
at all…stay the night with friends….the next  
 

 
morning no trains…a friend comes all the way 
by car to get us and finally on Monday we 
arrived…. 

 

Lees ook onderstaand artikel dat 19 april jl. 

in het Nederlands Dagblad stond: 

 

 

Overheadkosten  

Het ECM zendingswerk draait volledig op 

giften. Dit geldt ook voor het kantoorappa-

raat. Gedeeltelijk wordt dat gefinancierd 

door specifieke giften voor de kantoor-

werkers, gedeeltelijk door een bijdrage van 

de zendingswerkers en verder door 
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algemene giften. Het kantoor is de spil in 

het spinnenweb en moet goed kunnen 

functioneren om alle lijntjes (lees: 

kantoorwerkzaamheden, zendingswerkers, 

projecten, de achterban etc.) te kunnen 

bedienen. De ondersteuning voor het 

kantoorapparaat is door de jaren heen 

kleiner geworden en dat komt door 

natuurlijk verloop bij de kern in de achter-

ban. De bestemmingsgiften nemen toe, wat 

natuurlijk mooi is, maar de zorg voor het 

eigen werkapparaat neemt ook toe. Om  te 

voorkomen dat we een grotere bijdrage 

moeten vragen van onze zendingswerkers, 

zou het mooi zijn als de giftenstroom voor 

het algemene werk gaat toenemen.  

Eén van de financiële injecties voor het 

werkapparaat is onze jaarlijkse stepspon-

soractie waarbij ook de achterban van de 

zendingswerker wordt gestimuleerd voor 

zijn of haar zendingswerker te steppen. 

Hier is de laatste jaren gebruik van 

gemaakt en we merken dat de actie goed 

aanslaat. De afgelopen StepRace in 2009 

heeft € 29.000 opgeleverd, waarvan  

€ 20.000 voor het werkapparaat. 

De volgende Steprace is gepland op  

2 oktober. Houd onze website in de gaten 

omtrent deze race. 

Omdat ECM de ANBI-status heeft, blijven 

giften fiscaal aftrekbaar. 

 

Mijn werk 

Boeiend! Mijn werk is de financiële admini-

stratie van A tot Z. Van het verwerken van 

mutaties tot het opstellen van de jaar-

rekening. Betalingen, budgetten opstellen 

en het financieel beleid uitvoeren. 

Inmiddels zijn de cijfers van het jaarverslag 

2009 klaar en goedgekeurd en wanneer 

deze van tekst voorzien is komt hij op de 

website. Zeer divers zijn mijn werkzaam-

heden dus. Daarnaast zit je bovenop het 

nieuws wat niet in de krant komt! Verhalen 

en bevindingen van onze werkers in Europa 

stromen hier op kantoor samen en geven 

kleur aan de zendingsopdracht. 

 

Ontwikkelingen 

In de startblokken staat een gezin om 

uitgezonden te worden naar Schwerin, 

Duitsland en twee gezinnen zijn afgelopen 

jaar afgereisd naar respectievelijk Ierland 

en Roemenië. Een ander gezin in Maastricht 

heeft aangegeven verder met ECM te willen 

gaan. Ook dit jaar hebben weer mensen 

een kennismakingsgesprek aangevraagd en 

een aantal van hen zit nog in de pijplijn. 

Komende Pinksteren staan we weer met 

een stand in de zendingsbeurstent van de 

Opwekkingsconferentie in Flevoland, waar 

hopelijk ook de nodige contacten uit voort-

vloeien. Op vrijdag 21 mei sta ik achter de 

stand. Kortom ‘zending in beweging’. 

 

Thuis 

Thuis gaat alles zo z’n gangetje. Alleen 

Sifra en Sarah wonen nog thuis en ondanks 

de krappe ruimte is het best gezellig, zo 

met z’n drietjes, maar een grotere ruimte 

zou toch wel welkom zijn. 

Bedankt voor jullie giften en betrokkenheid. 
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