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Europa tot Leven
brengen!
“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!
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. Europa worstelt met een ongekende samenloop van zeer complexe vraagstukken op
economisch, politiek, ecologisch en religieus 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 gebracht, 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 voetsporen van Jezus leven en zo het goede
nieuws van het Evangelie in woord en daad
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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 gemeenschappen ontstaan waar het geloof in Jezus
levens verandert.
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

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 zingen. 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.
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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 verbondenheid 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.
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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 naastenliefde.
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.

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 schoolvakantie 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 lichtjes. 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 gelooft en niet knielt voor afgoden.
Izak: Ik wens hen allemaal taart!

Patrik,
Samuel
EN Iz ak
Forjan
R a d ov l
ic a
Sloven ,
ië

ECM europa info

5

Onze kerst
Kerstfeest in Nederland is met een kerstboom, 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 sinterklaas, 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.
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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 speeltuinen heben en dat ze meer tijd hebben
om te spelen.

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 versieringen 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

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 cadeautjes. 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 kerstmusical!
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Het Evangelie
opent ogen

verlangt...
Europa

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.
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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,
7400 AW Deventer, 0570-637537
| ecmnederland@ecmi.org
| www.ecmnederland.nl
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.

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

	ECM-Nederland is een ANBI erkende
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ECM-Nederland is deelnemer van:

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl

