
Hoewel het nog hartje zomer is als ik dit 
schrijf, wordt het toch de hoogste tijd dat ik 
jullie meeneem in de plannen voor het 
komende seizoen. Maar eerst even terug-
kijken op het afgelopen jaar.  
 
Terugblik 
Vorig jaar rond deze tijd was ik in Nederland 
om mijn achterban verder op te bouwen en 
presenteerde ik plannen om hier in Grieken-
land korte termijn-teams op te zetten. Deze 
twee maanden waren intensief, maar in veel 
opzichten ook heel bemoedigend. Het was 
hartverwarmend om te zien hoeveel men-
sen -zowel geestelijk als financieel- hun 
betrokkenheid betoonden!  
 
Eenmaal terug in Griekenland ben ik begon-
nen aan een intensieve taalstudie aan de 
universiteit in Athene. Afgelopen mei heb ik 
daarvan het eerste deel succesvol afgeslo-
ten. Ik moet eerlijk toegeven dat het leren 
van de taal me erg tegenvalt, ik pak het 
moeilijker op dan ik hoopte. Langzaam maar 
zeker begin ik het echter toch onder de knie 
te krijgen. 
 
Voor ons was het absolute hoogtepunt dat 
Angelos en ik afgelopen maart zijn ge-
trouwd! Al binnen een maand zijn we 
vervolgens naar Santorini vertrokken waar 
Angelos zijn restaurant heeft en ik, nadat ik 
mijn cursus op de universiteit had afgerond, 
aan het werk ben gegaan in een strand-
boetiek, hier. Op die manier kan ik mijn 
inkomsten zelf aanvullen, zodat er in de 
wintermaanden genoeg geld in mijn fonds 
bij ECM is om het werk met de kerken van 

daaruit te kunnen bekostigen. Het voelt een 
beetje als een sabbatical. De periode sinds ik 
in Griekenland ben is heel intensief geweest 
en het voelt als een enorme zegen om nu 
deze tijd de dingen even te kunnen laten 
bezinken! 
 
Nieuw seizoen 
Het is nog steeds zoeken naar hoe ik mijn 
werk hier het best vorm kan geven. In 
overleg met ECM heb ik besloten om 
komend seizoen in te zetten op een 
nauwere én bredere samenwerking met de 
lokale kerken. Naast het feit dat ik mijn 
taalstudie verder zal oppakken, zal ik bij 
verschillende activiteiten van meerdere 
kerken meewerken. Er is een kleine gemeen-
te in mijn wijk die net een missionaire 
doorstart heeft gemaakt en kinderwerk in de 
wijk wil gaan opzetten. Een dag per week zal 
ik hierin met hen meedraaien. Daarnaast 
ben ik in gesprek met de coördinatoren van 
o.a. werk onder daklozen, prostituees, 
vluchtelingen en studenten om te kijken hoe 
we een haalbaar programma in elkaar 
kunnen zetten. Door structureel met vijf 
verschillende kerken en organisaties gedu-
rende de wintermaanden mee te werken 
breid ik mijn netwerk enorm uit, waardoor 
we als ECM beter onze toekomstige richting 
kunnen bepalen. 
 
Ik heb er zin in om weer lekker concreet aan 
de slag te gaan en nieuwe mensen te leren 
kennen! Deze zomer was heerlijk om weer 
even op te laden, nu wordt het langzaamaan 
weer tijd dat wat ik ontvangen heb door te 
geven! 
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“Gejuich en vreugde trekken de stad 
binnen, gejammer en verdriet 

vluchten eruit weg. Ik, Ik ben het die 
jullie troost.”  

 

Jesaja 51:11-12  

Mijn klas op de universiteit afgelopen winter 

Dag lieve mensen,  



Ruim 90% van de Grieken is Orthodox, slechts een  
heel klein deel hiervan leeft echt vanuit relatie met God.  

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 | 
Manuela ter Maat zit bij ECM in de 

kandidatenprocedure en is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of via 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  
“Manuela ter Maat” | ECM-Nederland - 

Postbus 861 - 7400 AW Deventer -
Nederland  - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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 Griekenland 

wedergeboorte  
Verlangt 

Gebeds- en dankpunten: 
• Dankbaar voor de afgelopen maanden dat ik bij Angelos op Santorini kon 

zijn, zijn familie beter heb leren kennen en veel heb geleerd over mijn 
nieuwe land en cultuur. 

• Dankbaar dat ik deze zomer zelf kon bijverdienen, zodat er de financiele 
ruimte is mij deze winter weer helemaal op het werk met de kerken te 
richten. 

• Wijsheid en leiding van God in het samenstellen van een programma voor 
deze winter. 

• Hoop en vrede voor mijn Grieks orthodoxe vriendin en haar moeder; dat zij 
Jezus Christus mogen leren kennen. 

Groetjes, ook namens Angelos, 
 

Manuela  

Deze zomer waren Angelos en ik allebei aan het werk op Santorini 

16 maart mochten Angelos en ik  
toasten op ons huwelijk 

Deze winter zal ik o.a. helpen met 
voedsel uitdelen aan de armen en 

daklozen in Athene 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit 
deze publicatie te verspreiden zonder onze 

toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft 
aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. 

Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te 
allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescher-

ming van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving: 

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  

Cultureel inkijkje  
De meeste Grieken zijn heel religieus en ik sta elke keer versteld van de 
hoeveelheid tradities waar men aan vasthoudt. Bijvoorbeeld rondom 
begrafenis en dood. Deze zomer zag ik van dichtbij hoe een Grieks orthodoxe 
vriendin met het overlijden van haar vader omgaat en het breekt mijn hart. 
Haar vader overleed heel onverwachts op een avond. Direct, de volgende 
ochtend al was de begrafenis. Twee dagen later kwam ze terug op het werk, 
helemaal in zwart gekleed. Misschien wel drie jaar zou ze zwart dragen, 
vertelde ze. Sommigen doen het maar 40 dagen, anderen een jaar, maar drie 
jaar leek haar gepaster, aangezien het haar vader was. Na een week kwam ze 
met zakjes met een soort gebak erin naar het werk: begrafenisgebak. De eerste 
periode van rouw was afgesloten met een gebed van de priester bij het graf. 
Enige tijd later bracht ze opnieuw een zoete traktatie. De tweede periode was 
voorbij. Er zijn verschillende periodes van rouw, die steeds iets langer duren en 
die elke keer worden afgesloten met de priester die een gebed doet voor de 
overledene, tot het uiteindelijk nog eenmaal per jaar gebeurt zolang de familie 
wil. De rouw gaat heel diep en dit is allemaal vastgelegd in tradities. Het lijkt 
erop dat er,ondanks alle religieuze voorschriften die strikt worden nageleefd, 
geen ruimte is voor de hoop van de opstanding en dat daarmee de dood de 
levenden in zijn greep houdt. Er wordt gebeden tot Maria en de heiligen, maar 
mijn gebed is dat ze zullen zien dat het Jezus zelf was die de dood overwon en 
en dat wij door Hem nu mogen Leven! 
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