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Waar zekerheden wegvallen, verdwijnt de 
hoop op een goed en zinvol leven. in het 
seculiere, postmoderne en postchristelijke 
europa van vandaag is dat goed te zien. eu-
ropa worstelt met een ongekende samen-
loop van zeer complexe vraagstukken op 
economisch, politiek, ecologisch en religi-
eus gebied. Daarbij wordt het christendom 
eerder beschouwd als onderdeel van het 
probleem dan als de oplossing. Maar wat 
dan wél het fundament onder de europese 
samenleving zou moeten zijn, weten velen 
niet. en dus verdwijnt de hoop.

eCM gelooft dat het evangelie de hoop 
biedt die europa nodig heeft. Het goede 
nieuws dat Jezus in de wereld heeft ge-
bracht, is dat het zo niet hoeft te blijven, 
maar dat het met Gods hulp anders kan. 
eCM verlangt er daarom naar om overal 
in europa liefdevolle gemeenschappen te 
helpen ontstaan, waar mensen in de voet-
sporen van Jezus leven en zo het goede 
nieuws van het evangelie in woord en daad 

verspreiden. europa heeft bakens van Licht 
nodig. Hoop in bange dagen. een blik op 
Gods nieuwe wereld.

eCM wil mensen helpen om op hun 
schreden terug te keren van doodlopende 
wegen en te geloven in Jezus Christus als 
de weg naar het leven zoals het bedoeld 
is. Hij is de sleutel tot een samenleving die 
gegrond is in geloof, hoop en liefde, waar 
vrede, gerechtigheid, duurzaamheid en 
saamhorigheid heersen. 

is zo’n europa geen utopia, waar we enkel 
van kunnen dromen? nee, Gods nieuwe 
wereld is nabij. We mogen blijven zoeken 
naar wegen om te bouwen op zijn genade. 
eCM gelooft dat we europa zullen zien 
veranderen als overal liefdevolle gemeen-
schappen ontstaan waar het geloof in Jezus 
levens verandert.

Hans Kuijpers, directeur eCM nederland

“Midden in de winternacht, ging de hemel open”, zo dicht 
het bekende kerstliedje. Boven het postchristelijke Europa 
lijkt die hemel weleens potdicht te zitten. Toch is er hoop. 
Want zoals Jezus in die donkere kerstnacht licht in de wereld 
bracht, zo doet Hij dat nog altijd, overal waar zijn Evangelie 
verkondigd wordt. Zijn boodschap brengt Europa tot Leven!

Europa tot Leven 
brengen!

Meer weten?

 Lees meer over het werk 

van eCM en de bij eCM 

aangesloten zendingswerkers 

op de vernieuwde website 

www.ecmnederland.nl. Wilt 

u het zendingswerk van eCM 

ondersteunen? Maak dan een 

gift over naar nL02 inGB 0000 

2549 97 tnv Stichting eCM 

nederland.
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Kerstwensen voor Europa

Ze komen niet vaak in beeld, maar de ECM-familie telt vele mission kids. 
Ze wonen verspreid over het hele continent, waar ze meemaken hoe het 
Evangelie verspreid wordt. Ze vertellen over hun kerst en hun wensen 
voor Europa.

Onze kerst

Micha: op school hebben we altijd een 
feest. Dan komt mos craciun (de kerstman). 
We moeten gedichtjes opzeggen en doen 
een toneelstukje. 
elianne: in de kerk zingen we liedjes van de 
Here Jezus en doen we een toneelstukje 
over Maria met het kindje. We krijgen dan 
een schoenendoos met cadeautjes. We 
gaan ook bij de huizen langs om liedjes zin-
gen. We krijgen dan frisdrank en oliebollen. 
Stan: Mensen slachten vaak een varken en 
eten het vlees, en delen er ook van uit.
elianne: Het allerleukste van kerst in 
roemenië vind ik de cadeautjes van de 
kerstman. 
Micha en Stan: ik vind het het leukst dat
we snoepjes en lekkers krijgen.

Onze wens voor de mensen 
in Roemenië 

elianne: ik wens dat de mensen weten dat 
ze een kerstboom kunnen versieren en dat 
ze leren van de Here God en dat ze ook 
weten dat ze liedjes kunnen zingen.
Stan: ik wens dat ze weten dat kerst niet 
over mos craciun gaat, maar dat Jezus is 
geboren.
Micha: ik wens dat ze niet meer denken 
dat mos craciun echt bestaat. Want dat is 
gewoon maar een feestje. Maar dat ze op 
God gaan vertrouwen.

stan, MiCha, 

ELiannE En 

tiMon Baks

CâMpina, 

roEMEnië
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Onze kerst

Met kerst vieren we dat Jezus is geboren. 
Maar veel mensen weten dat niet meer. 
Veel mensen vieren kerst met hun familie, 
met lekker eten en spelletjes. Wij vieren 
kerst ook op school, met kerstliederen en 
kaarsjes, en in de kerk. Dan krijgen we een 
boekje. De kaarsjes zijn heel mooi, net als 
het kerstverhaal, met de herders die de 
Here Jezus gaan zoeken.

Onze wens voor de mensen 
in Deventer 

onze wens is dat ze de Here Jezus mogen 
leren kennen. en dat ze een leuke kerst 
hebben, waarbij ze met anderen mogen 
meedoen en niet alleen hoeven te zijn. 

JoriEkE En riannE CLoo
DEvEntEr, nEDErLanD

Onze kerst

Maarten: Voor de meesten hier is kerst 
een feest van lichtjes, gezellig samenzijn, 
muziek, sfeer en lekker eten. Daar blijft het 
meestal bij.
Léonie: Vaak is het doel van kerst om de 
familie bijeen te brengen. Deze verbonden-
heid vind ik mooi. 
Stephen: naar familie gaan, samen God 
aanbidden, spelletjes spelen en lekker eten! 
en uitrusten...
rhiannon: De stad wordt mooi versierd. 
Daar geniet ik van.

Onze wens voor de mensen 
in Maastricht 

Maarten: ik wens voor de mensen in mijn 
omgeving dat kerst een diep verlangen 
naar boven zal brengen om hun naasten 
lief te hebben. om de mensen in nood op 
te zoeken en die te dienen. puur uit naas-
tenliefde. 
Léonie: ik wens dat ze God leren kennen als 
hun verlosser. 
Stephen: ik wens dat mensen tijd voor 
elkaar nemen en aandachtsvol naar elkaar 
luisteren. Gastvrijheid en samenwerking!
rhiannon: ik wens dat ze de liefde van God 
mogen ontvangen.

stEphEn, 

MaartEn, LEoniE 

En rhiannon 

sMith

MaastriCht, 

nEDErLanD 
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Onze kerst

De straten in de stad worden versierd 
met speciale kerstlichtjes. er is ook een 
kerstmarkt. op school mogen de kinderen 
de kerstboom versieren. er worden vaak 
chocolaatjes verkocht om een schoolvakan-
tie te financieren. Chocolade is één van de 
meest gegeven kerstcadeaus. op kerstdag 
wordt vaak samen met de hele familie 
kerstkalkoen gegeten, met als toetje de 
‘Buche de noël’. om middennacht mogen 
de kinderen hun cadeautjes openen, terwijl 
de anderen nog aan tafel zitten. in de kerk 
wordt kerst vaak al een paar weken van 
tevoren gevierd, met een toneelstukje en 
een maaltijd. Klassieke kerstliederen zijn ‘il 
est né, le devin enfant’ en ‘Minuit chrétien’.

Onze wens voor de mensen 
in Tours 

Jan-Willem: Het zou leuk zijn als zij de 
mogelijkheid zouden hebben om de Bijbel 
te kunnen lezen. ik wens dat zij een fijne 
kerstdag hebben.
Jack: ik wens dat kinderen een speciale 
kinderdienst kunnen meemaken.

Jan-WiLLEM En JaCk van EiJDEn
tours, FrankriJk

Onze kerst

De mensen in onze stad versieren hun 
huizen en kerstbomen met heel veel licht-
jes. ook de bomen op straat hebben veel 
lichtjes. De mensen eten graag en drinken 
koffie. anderen gaan sleetje rijden, maken 
wandelingen of gaan naar concerten. We 
houden van de decoraties en dat mensen 
zo veel plezier hebben.

Onze wens voor de mensen 
in Slovenië 

patrik: ik wens dat ze de wereld over gaan 
om over Jezus te vertellen, dat ze langs alle 
huizen gaan om over Hem te praten.
Samuel: ik wens dat iedereen in Jezus ge-
looft en niet knielt voor afgoden.
izak: ik wens hen allemaal taart!

patrik,saMuEL En izak ForJan
raDovLiCa, sLovEnië
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Onze kerst

Kerstfeest in nederland is met een kerst-
boom, kerststalletjes en het feest dat Jezus 
is geboren.
We vinden het leuk om de kerstboom te 
versieren!

Onze wens voor de mensen 
in Maastricht 

We wensen dat onze vriendinnetjes het 
echte kerstverhaal kennen. Dat het niet 
alleen een gewoon feestje is.. 

LyDia, Eva En DaviD van DiJk
MaastriCht, nEDErLanD

Onze kerst

Jolijn: De kerken hier vieren kerst altijd een 
week voor de officiële kerstdag. Vaak steken 
ze geen kaarsen aan, omdat ze denken dat 
dat bij de katholieken hoort. De mensen 
gebruiken kerst ook als een soort sinter-
klaas, wat ik niet goed vind, omdat het niet 
bij kerst hoort. Het leuke van kerst is dat 
we voor in de kerk toneelstukjes mogen 
uitvoeren en het goede nieuws mogen 
verspreiden.
noraly: ik vind de kerst hier mooi, omdat 
de straten mooi versierd zijn met allerlei 
lichtjes. De muziekjes vind ik ook mooi. Ze 
vieren kerst hier op een portugese manier 
en op een christelijke manier.

Onze wens voor de mensen 
in Portugal 

Jolijn: Mijn wens voor de portugezen is dat 
ze tot geloof komen, want maar 3 procent 
van de portugezen gaat naar Gods huis en 
de rest gaat naar katholieke kerken of gaat 
niet naar de kerk.
noraly: ik wens dat de kinderen meer speel-
tuinen heben en dat ze meer tijd hebben 
om te spelen.

JoLiJn, noraLy En 

Boaz 

van DEr toorrEn

LissaBon, 

portugaL

 



Onze kerst

in Spanje wordt kerst gevierd met heel 
veel lichtjes, vooral buiten op straat. op de 
avond voor kerst eet de hele familie met 
elkaar en op 25 december zijn er cadeau-
tjes. in onze kerk spelen we altijd mee in de 
kerstmusical en bij de kerstmaaltijd zingen 
we voor de mensen van de voedselbank. 
Mooi is dat, dat het dan voor hen ook een 
fijn feest is!.

Onze wens voor de mensen 
in Spanje 

Wij wensen dat de arme mensen die we 
kennen genoeg te eten zullen hebben en 
dat alle kinderen na kerst en Driekoningen 
naar school kunnen. ook wensen we dat 
er meer mensen de Here Jezus zullen leren 
kennen, misschien wel door de kerstmusi-
cal!

anna DiECkE, 

noEMi, haDassa En 

Jonatan hErrEra

CastELLDEFELs, 

spanJE
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Onze kerst

Voor de kerst gaan we met papa en mama 
met een poppenvoorstelling langs bij 
scholen en kerken. papa en mama en 
andere mensen uit onze kerk doen het 
poppenspel, wij zingen en doen een 
voordracht over Jezus. op kerstdag worden 
we wakker en maken we cadeautjes open. 
Later skypen we meestal met onze familie 
in nederland. We vinden het leuk om de 
kerstboom te versieren en allerlei versierin-
gen te maken!

Onze wens voor de mensen 
in Kroatië 

We wensen dat mensen werk, geld en eten 
hebben. Dat mensen geen ruzie maken. Dat 
ze een mooi leven mogen hebben. Dat ze 
geloven in God.

MarEsa En Mia uEnk
karLovaC, kroatië



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl
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redactie: Jordi Kooiman, rianne Bonk, Hans Kuijpers

Foto’s eigen beheer en www.shutterstock.com

ontwerp: Johanne de Heus 

vormgeving: Hans arentsen

giften: iBan: nL02 inGB 0000 2549 97 / BiC inGBnL2a, 

belastingaftrekbaar.

  eCM-nederland is een anBi erkende 
instelling

eCM-nederland is deelnemer van:

C
o

Lo
Fo

n
kort niEuWs

Nieuwe website ECM Nederland
eCM nederland heeft zijn website vernieuwd. neem nu een kijkje op 
www.ecmnederland.nl.

ECM steprace
Tijdens de elfde editie van de eCM Steprace, die op zaterdag 15 
oktober jongstleden plaatsvond, is ruim 12.600 euro opgehaald. 
Dertig mensen stapten op de step om geld in te zamelen voor het 
werk van eCM. foto’s van het evenement zijn te bekijken via
bit.ly/2ffs47z. Volgend jaar vindt de Steprace plaats op 14 oktober.

geboorte Evan bonk
rianne Bonk, rekruteerder 
en voorlichter van eCM 
nederland, heeft op 17 
oktober samen met haar 
man ruben een zoontje 
gekregen: evan James 
Bonk, broertje van noémi 
en Manou. 

vaCaturE

bestuurslid ECM Nederland
eCM nederland is op zoek naar een nieuw bestuurslid. iemand die 
met wijsheid de visie, strategische prioriteiten, voortgang en stabiliteit 
van eCM nederland wil helpen bewaken en bevorderen. Broeders of 
zusters met een ruim netwerk aan kerkelijke contacten of ervaring met 
fondsenwerving in nederland hebben een streepje voor.
Zie voor alle vacatures bij eCM www.ecmnederland.nl/vacatures

Het Evangelie 
opent ogen


