
Beste familie en vrienden, 

Toen wij in 1991 naar Zweden gingen, 
was het voor zowel de Zweden als de 
Nederlanders een nieuw idee. Zending 
in Zweden? Dat land waar iedereen bij 
de kerk hoort? Wat men niet wist, was 
dat die kerkelijkheid vooral op papier 
bestond, omdat je bij geboorte 
automatisch ingeschreven werd in de 
toenmalige staatskerk. Sinds het 
staatskerksysteem in 2000 is 
afgeschaft, heeft de Lutherse kerk 
ongeveer 40 procent van haar leden 
verloren – en nog steeds is de 
meerderheid niet actief. Men zegt dat 
ongeveer 5-7 procent van de Zweden 
met enige regelmaat naar een kerk 
gaat (in Nederland is dat 17 procent 
volgens het CBS, cijfers van 2014).   
 
Uitbreiding 
Inmiddels zien we meer zendelingen 
komen. De Uniting Church heeft vandaag 
de dag behalve ons ook zendelingen van 
onder meer onze zusterkerken in de VS, 
Egypte, Congo en Syrië. En ECM heeft 
inmiddels drie gezinnen naar Zweden 
uitgezonden: naast ons gaat het om twee 
gezinnen uit de VS, het ene gezin is 
actief op Gotland, het andere gezin werkt 
binnen een pinkstergemeente in het 
uiterste zuiden. 
 

Als je naar de kerkelijke kaart kijkt, is het 
aantal gemeentes voor het eerst sinds 
lange tijd toegenomen in de grote steden 
Stockholm, Göteborg en Malmö. Maar 
dat is niet iets waar we in onze kerk veel 
van merken. De toename zit vooral in 
vrije kerken, vaak met een buitenlandse 

achtergrond. Christelijke vluchtelingen 
starten gemeenten die vaak buiten de 
bestaande kerkelijke structuren liggen. 
Ook oosters-orthodoxe kerken groeien 
op deze manier. Als het christendom 
groeit in Zweden is dat via immigratie!  
 

In ons eigen kerkgebouw in Rotebro 
komt op zondagmiddag de melkitische 
gemeente bij elkaar. De melkieten 
vormen een deel van de rooms-
katholieke Kerk, maar volgen een 
oosterse liturgie. Het is een grote 
gemeente met vooral mensen uit Syrië. 
Het feit dat we de kerk delen, levert 
interessante en goede contacten op! 
 

Hoe verheugend het ook is dat deze 
nieuwe kerken ontstaan, het feit blijft dat 
het moeilijk is om de Zweden met het 
Evangelie te bereiken. De Uniting Church 
heeft een plan om voor 2025 vijftig 
nieuwe gemeenten te stichten. Nieuwe 
gemeenten zijn de sleutel om nieuwe 
mensen te bereiken. Op dit moment zijn 
er veertien van dergelijke projecten 
gaande. We bidden dat het ook werkelijk 
tot nieuwe gemeenten mag leiden!  
 
Rotebro 
We zijn blij met het jongerenwerk in 
Rotebro. Het is leuk om te zien hoe het 
kinderkoor een stabiele groep is 
geworden, terwijl het een jaar geleden 
bijna verdwenen was. Ze werken met 
enig regelmaat mee aan de kerkdiensten. 
Er zijn ook verschillende andere mensen 
met muzikale gaven die regelmatig aan 
de diensten meewerken.  
 

In Rotebro werd in november het 
jaarlijkse Bibliodramacongres gehouden. 
Dat is een bijeenkomst waar alle 
bibliodramaleiders plus andere geïnteres-
seerden bijeenkomen. Gerdien leidde er 
samen met iemand anders een biblio-
dramasessie van ruim een dag. Er is ook 
een seminar gehouden door een 
echtpaar uit Litouwen die soortgelijke 
dingen doen. Dit is een echtbaar waar de 
kerk al jaren contact mee heeft en die de 
Uniting Church ondersteunt als 
zendelingen in eigen land. Hun manier 
van werken met het Evangelie en de 
creativiteit die zij inbrengen sluiten heel 
mooi aan bij bibliodrama. 
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‘U bent allen één in 
Christus Jezus‘ 

 
Galaten 3:27b 

De Uniting Church heeft een jaar focus  
op Marcus. Gerdien in gesprek  

met “Marcus” in Rotebro.  

 



We bidden dat de kerken mensen een veilige en 
zinvolle gemeenschap kunnen bieden, over de 

grenzen van nationaliteit en cultuur heen. 

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 Willemsen is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnl.nederland/geven of op: 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v. 
“fonds Willemsen” | ECM-Nederland - 

Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 
Deventer - Nederland - 0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Zweden 

            Gemeenschap  

Onderweg naar een dorp in Thailand.  

We naderen de kerstdagen, in 
Zweden tijd voor de jaarlijkse 
landelijke collecte voor de zending. 
Die vindt plaats gedurende de hele 
adventstijd. Voor Gerard betekent 
dit dat hij naar een aantal gemeen-
tes afreist om over zending te 
praten. Dat is altijd een boeiende 
taak. Het geeft veel zinvolle 
gesprekken over zending in de 
moderne tijd. Dit jaar gaat hij één 
van de zondagen naar de kerk in 
Karlskrona, waar onze zoon 
Mattias woont. Leuk om zijn kerk 
te bezoeken! 
 
Terugblik 
De afgelopen zomer waren de 
Samische kerkdagen in noord 
Zweden. Die worden iedere vier 
jaar gehouden. Een paar honderd 
Samische christenen uit vier 
landen waren bij elkaar en spraken 
over verschillende onderwerpen en 
vierden samen diensten. Er was 
veel aandacht voor het verzoe-
ningsproces met de Lutherse kerk, 
die in het verleden een onderdeel 
van de verdrukking van de Samen 
is geweest. Het was erg de moeite 
waard om weer zo veel mensen te 
ontmoeten uit de Samische 
wereld. 
. 

Ook leidde Gerdien de afgelopen 
zomer weer een pelgrimage van 
zeven dagen: van kerk naar kerk 
wandelen, met veel aandacht voor 
gebed en overdenking. Er deden 
zo'n veertig mensen mee geduren-
de één of meerdere dagen; twaalf 
daarvan liepen de hele week mee. 
Het is een goede manier om je 
geloof te verdiepen in gemeen-
schap met anderen.  
 

Wat later in de zomer waren we in 
Hemavan voor onze jaarlijkse 
week in het bergstation. Ditmaal 
was het volgeboekt, circa twintig 
deelnemers. Een mooi programma 
met wandelingen in de natuur en 
lezingen over de bergen, de 
planten en de Samische cultuur 
werd gecompleteerd door dag-
openingen en avondsluitingen. Zo 
bereikten we mensen die niet zo 
vaak in de kerk komen. Het was 
voor Gerard ook een passende 
plek om zijn zestigste verjaardag 
te vieren! 

Een Kareense kerk  
in de jungle van Thailand  

Pelgrimstocht deze zomer  

In Christus verbonden, 

Gerdien en Gerard 

Deze herfst reisde Gerard onder 
meer naar het zendingsveld van 
de kerk in Thailand, in aansluiting 
op een zendingsconferentie in 
Myanmar. In beide landen werken 
we samen met de kerk onder de 
Karenen, een oorsprongsvolk. Er 
is een sterke gemeentestichtende 
beweging in de Kareense berg-
dorpen in Thailand, waar onder 
meer Zweedse zendelingen bij 
betrokken zijn. Het interessante is 
dat er in Zweden nogal wat 
Karenen wonen die als vluchte-
lingen uit Myanmar zijn gekomen. 
Verschillende van onze kerken in 
Zweden hebben grote Kareense 
groepen. Om deze mensen te 
kunnen bedienen, is een samen-
werking met de Kareense kerk 
natuurlijk van groot belang. Deze 
groepen willen ook dat onze kerk 
iets doet voor de Karenen in hun 
thuisland. Zo kan er een 
samenwerking over de grenzen 
heen ontstaan.  
 

We willen u als lezer van onze 
brief danken voor uw voorbede en 
ondersteuning en u gezegende 
kerstdagen en een heel goed 2018 
toewensen. Ook volgend jaar zien 
we ernaar uit om samen te werken 
voor het koninkrijk van God in 
Zweden en in de wereld! 

De kerk in Karlskrona.    

Pelgrimstocht deze zomer  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Gerard+_+Gerdien++Willemsen
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

