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Koude wereld, warme harten

Winter, lente, zomer, herfst: welk jaargetijde het ook is,
er is altijd kou in de wereld. In armoede, honger, ziekte
en verlies. In haat en geweld, afwijzing en verdriet.
Maar overal waar het Evangelie gaat broeien, daar smelt
het ijs van het kwaad en gaan harten bloeien. Twee
zendingsechtparen vertellen ervan.
Jeroen en Marieke Baks wonen sinds 2009 in Roemenië en werken sinds 2012 aan
gemeentestichting en sociale hulpverlening in de zuidelijke regio Oltenia. Een regio met veel
armoede en sociale problemen.
“Bij kou denken wij aan Marioara, een alleenstaande vrouw met twee opgroeiende dochters”,
vertellen ze. “Marioara woont met haar dochters in een kaal appartement zonder licht en
verwarming. De meisjes komen trouw naar de kerk, de huiswerkbegeleiding en de wekelijkse
maaltijd. Marioara komt alleen als er wat te halen valt.
We waren dankbaar toen we hulp kregen om hout voor hen te kopen, maar een maand
later bleek dat ze nog steeds in de kou zaten. De schoorsteen zat vol met puin. Ondanks
Marioara’s ondankbare houding (we konden toch ook wel de elektra aansluiten, het huis
verven, eten kopen, etc?) besloten we de extra mijl te gaan. Zo kunnen zij en haar dochters
warm de winter in. Het hart van Marioara blijft echter koud. We hopen en bidden dat God
op een dag haar hart mag verwarmen. En tot die tijd blijven we ‘verwarmen’ met liefde die
van boven komt.”

“We hopen en bidden dat God op een dag haar hart mag verwarmen”
Tjerk en Anneke van Dijk werken sinds 2007 aan gemeentestichting in Maastricht. In de wijk
Blauwdorp bouwen ze een missionaire gemeenschap op en proberen ze het Evangelie te
delen met hun buren.
“Bij warmte denken wij aan die mevrouw bij ons in de straat, die dagelijks haar ronde loopt
met haar hond. Vorig jaar, toen we aan het bidden waren door de wijk, lukte het ons om een
gesprek met haar aan te knopen. En een geboortekaartje van David door de brievenbus was
de volgende stap in de kennismaking. Zo ging ze ons ook zien en begonnen de gesprekjes
op straat.
Wat een eenzaamheid en afwijzing bleek deze vrouw te kennen. Samen met haar hond is ze
alleen op de wereld en het kostte haar zichtbaar moed om ons in haar leven toe te laten. Maar
die moed toonde ze. Nu genieten we van de bijzondere blijken van warmte en betrokkenheid
die ze naar ons toont. Zo lagen onlangs een paar glanzende, warmrode herfstbladeren in
onze brievenbus. Wat een prachtig mens!
Door de aandacht voor de ander kan Gods liefde gaan stromen. Twee kanten op. Zoals een
brandende kaars alleen maar vermenigvuldigt als je hem bij een andere kaars houdt.”

Kou en warmte in Roemenië

Kou en warmte in Maastricht
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Lichtpuntjes in Europa

Ellis Koelewijn –
Duitsland, Schwerin
Maarten en Gerdien Blom –
Albanië, Tirana (i.s.m. GZB)

Anke van der Sluijs –
Frankrijk, Aude
“Mijn overbuurvrouw komt regelmatig over
de vloer. We eten samen en doen samen
boodschappen. Het doet haar goed. Langzaam
maar zeker kruipt ze uit haar eenzame schulp.
Pas zei ze dat ze zich voor het eerst in haar leven
wat meer opent en dat ze begint te geloven dat
God naar haar omziet!”

David en Magda Lem –
Frankrijk, Limoges

Ishak en Christine Ghatas – België, Brussel

Ingrid Bordon –
Frankrijk, Marseille
Ina van der Put –
Frankrijk, Marseille

Christiaan en Kseniya Kooiman –
Duitsland, Schwerin
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Bram en Annemarie
Markusse – Frankrijk,
Toulon sur Arroux

Marc en Jody van Eijden –
Frankrijk, Tours
Daniel en Inge Malschaert – Ierland, Tramore

Co Kaptein –
Italië, Lamezia Terme

Suzanne Bikker –
Italië, Rovereto

info
europa

“Een jongen (17) uit onze gemeente deed met ruim zeventig
andere jongeren mee aan een actieweek. Zo gingen ze praten met
daklozen, oudere mensen bezoeken en kleding en eten uitdelen,
allemaal in Jezus’ naam. Het heeft hem in vuur en vlam gezet voor
God en tot een bidder voor onze gemeente gemaakt.”

Rik en Machteld Lubbers –
Kosovo, Peja (i.s.m. GZB)
“In het islamitische Kosovo willen velen niets met de kerk te maken
hebben. Wat een bemoediging dat afgelopen zomer in zo’n harde
omgeving drie jongvolwassenen zich lieten dopen!”

Thera (en Kujtim) van Dam Shala –
terugkerend uit Kosovo (i.s.m. GZB)
Bert en Daliborka Uenk –
Kroatië, Karlovac
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Tjerk en Anneke van Dijk – Nederland, Maastricht

Kees en Wieteke Postma – Nederland, Burgum

Roland en Carolien Smith – Nederland, Maastricht

Albert-Jan en Jacqueline Cloo – Nederland, Deventer

Gerrit en Jorine van Dijk – Nederland,
kandidaat-zendingswerkers voor Duitsland

Jan en Elisabeth Anema – Portugal, Lavre
“We komen veel in aanraking met aanhangers
van esoterische religies, die ons geloof
maar achterhaald en irrelevant vinden. En
dan ineens krijgt Jan een uitnodiging om
in hun kringen te komen spreken over ‘de
spiritualiteit van de ecologie’! Alleen God kan
zoiets bedenken.”
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Jacqueline Stolk – Oostenrijk, Linz

Rob Roosenboom – Oekraïne

“Hier in Portugal zijn relatief weinig
mensen met een levend geloof te
vinden. Maar het geeft hoop dat we
in onze kerk zo veel jonge mensen
zien die op zoek zijn naar betekenis en
openstaan voor Jezus. We bidden dat
er door deze jongere generatie een
opwekking mag komen.”

Andrej en Lydia Zelenjak –
Slovenië, Kobarid

Wouter en Maaike van der Toorren –
Portugal, Lissabon

Jeroen en Marieke Baks –
Roemenië, Vanju Mare

Wilfred en Marisa Kampjes –
Spanje, Alcora

Sebastian en Gloria Forjan –
Slovenië, Radovljica

“De uittocht van jonge getalenteerde Spanjaarden
blijft maar doorgaan. Vanwege de enorme
werkeloosheid emigreren velen om elders werk
te vinden. Lichtpunt is dat hiermee voor velen
eindelijk de weg vrij komt om verder te kijken dan
tradities en God te ontmoeten.”

Hendrik en Gerda Herrera – Spanje, Castelldefels

Gerard en Gerdien Willemsen –
Zweden, Stockholm
“Een vrouw die in een scheiding lag, bezocht aarzelend onze dienst. Haar
dochter (10) kon ze niet mee krijgen, die werd al bang als ze een kruis zag.
Ik nodigde hen een week later bij me thuis uit voor pannenkoeken en een
ontspannen gesprek. De zondag erop kwamen ze naar de kerk. Samen.”

Laat het licht
schijnen
“Laat uw licht schijnen
voor de mensen”, zegt
Jezus in de Bergrede.
Dat is precies wat we
met ECM Nederland
willen doen in Europa,
een continent dat de
afgelopen decennia
steeds donkerder is
geworden. Op deze
pagina’s vindt u een
overzicht van de
zendingswerkers die
zich hier momenteel via
ECM Nederland voor
inzetten.
Wilt u het werk
van deze arbeiders
ondersteunen door
middel van een
eindejaarsgift? Ook dat
is een lichtpuntje in
Europa!
Maak uw gift over naar
NL02 INGB 0000
2549 97 tnv Stichting
ECM Nederland,
onder vermelding van
‘eindejaarsgift’.
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Het Evangelie schijnt

Amo en Martha Draijer aanvaard als ‘partners
in ministry’
Amo en Martha Draijer geven met hun teamgenoten vorm aan
Butterfly Buitenpost, een missionair initiatief voor zoekers in
Buitenpost. Het is hun verlangen om mensen als vlinders uit hun
cocon te zien komen. Het bestuur van ECM Nederland heeft hen
verwelkomd als ‘partners in ministry’. Samen met ECM hopen
Amo en Martha een biddende en gevende achterban op te bouwen.

colofon
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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,
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| www.ecmnederland.nl
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StepRace brengt ruim € 16.000,- op
Op 11 oktober hebben ruim dertig steppers zich in het zweet
gewerkt om geld op te halen voor het werk van ECM. Twee
lussen van elk tien kilometer konden tegen sponsoring meerdere
keren gestept worden. Ondanks een behoorlijke regenbui tegen
het einde van de dag haalden sommigen de 70 kilometer. Een
zesjarig meisje deed daar niet voor onder: ze fietste 30 kilometer
voor het goede doel! We zijn dankbaar voor een mooie dag en een
opbrengst van ruim € 16.000,-.
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