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GERAAKT EN

GEROEPEN

Ellis, Adriaan en het gezin Van der Toorren bereiden zich voor om voor
langere tijd via ECM naar het buitenland te vertrekken. Geen kleine stap
en ook niet zomaar voor het avontuur. Ze weten zich door God geroepen
om de hoop die in hen leeft met de mensen in hun toekomstige omgeving
te delen. Met bewogenheid vertellen ze over wat hen raakt en hoe zij Gods
roepstem in hun leven ervaren.
Ellis Koelewijn uit Bergentheim hoopt naar Schwerin (in het noordoosten van Duitsland) te
vertrekken om zich daar in teamverband in te zetten voor kinderen in een achterstandswijk en
mee te pionieren in gemeentestichtend werk. Ze weet wat haar te wachten staat want ze heeft
er voor haar afstudeeropdracht van de studie Godsdienst Pastoraal Werk onderzocht hoe deze
kinderen met het evangelie bereikt kunnen worden. “De kinderen komen zoveel liefde tekort!
Velen missen een vader, een voorbeeldfiguur om zich aan op te trekken. Verwaarlozing en
mishandeling zijn geen uitzondering. Zo hoorde ik van een jongetje van twee dat kwijt was
geraakt. Nadat zijn moeder even vergeefs gezocht had, had hij de nacht in het bos doorgebracht!
Jezus heeft hart voor deze kinderen. Ik mag Gods onuitputtelijke liefde ontvangen en aan hen
doorgeven.” Ellis werd tijdens haar verblijf door velen gevraagd om na haar studie terug te
komen. Ze weet zich door God geroepen om hier gehoor aan te geven omdat hiermee zoveel
passies bij elkaar kwamen. “Ik geloof dat God iedereen een droom ingeeft, die gericht is op de
ander. Als je die volgt, kom je op de plek die God voor je bedoeld heeft.”

“Ik mag Gods liefde ontvangen en doorgeven aan de kinderen”
Ook Adriaan de Zwart uit Arnhem kent de plek waar hij voor langere tijd wil gaan werken.
Een jaar lang werkte hij al op het rehabilitatiecentrum voor verslaafden ‘De Barmhartige
Samaritaan’ in Zuid-Spanje. “Wat ik zo mooi vind aan dit project, is dat het opgezet is vanuit
een hele kleine lokale kerk. Verslaving is een groot maatschappelijk probleem in Spanje en een
kleine kerk, vol van Jezus’ liefde voor de wereld, werkt aan de oplossing. Ze kunnen dat niet
alleen en daarom wil ik een deel van mijn leven geven aan de ondersteuning van dit project.”
Adriaan bereidt zich voor om voor langere tijd naar het centrum terug te keren, onder meer
om pastorale hulp te bieden aan de bewoners en praktisch werk te doen.” Hij wil net als het
team simpelweg naast de bewoners gaan staan in het besef dat niemand kan zeggen dat
verslaving hem nooit zal overkomen. “Mijn hoop is dat de bewoners naar zichzelf leren kijken
en inzien dat ze zich niet hoeven te verstoppen in drugs en drank. Niets is zo mooi als wanneer
je ziet dat iemand los komt van zijn verslaving en als een nieuw mens voor je staat.”
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Wouter en Maaike van der Toorren uit Ermelo willen meebouwen aan gemeentestichting,
onder meer door discipelschap en evangelisatie, en zoeken op dit moment naar een passende
plek. Wat hen raakt, is dat zoveel mensen een leegte ervaren, maar de schijn ophouden dat
alles goed met ze is. “We geloven dat die leegte alleen daadwerkelijk kan worden opgevuld
door de liefde die je kunt vinden in Jezus Christus.” Wouter en Maaike hebben al langere tijd
een hartsverlangen om Christus’ gemeente te dienen, waar dan ook. Gaandeweg ontdekten
ze dat puzzelstukjes op hun plek vielen om dit ergens over de grens te gaan doen. Maaike:
“Gewoon door actief te zijn in onze gemeente merkten we wat ons ‘af’ maakte als persoon. Zo
konden we onze plek ontdekken. Tegen mensen die zich afvragen waartoe ze geroepen zijn,
zeg ik dan ook: ‘Ga het maar proberen. Neem een stap in geloof en begin ergens mee. Groeit
je verlangen en enthousiasme, dan ben je op de juiste weg.’ Bij ons is dat een verlangen om
mensen een thuis te bieden. Thuis bij ons, maar bovenal thuis bij Christus.”

“Het is mijn verlangen dat
de kinderen opgroeien tot
volwassenen die zich geliefd
weten, vooral door God”

“Soms willen we een briefje uit de
hemel ontvangen, maar vaak is je
roeping een logisch gevolg van waar je
staat. Als je het in gebed brengt, dan is
het genoeg om te geloven dat het Zijn
weg is en de sprong te wagen.”

“Dit willen we voor
ogen blijven houden:
‘Een mens liefhebben betekent hem zo
te zien als God hem
bedoeld heeft.’ ”
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Eenzaamheid, werkloosheid, armoede, verslavingen: de Dreesch is niet
bepaald het stadsdeel waar het Oost-Duitse Schwerin mee te koop loopt.
Des te groter de wens van Christiaan en Kseniya Kooiman om er de
krachtige boodschap van het evangelie te verspreiden. “We hopen dat
de mensen hier, ondanks alle hopeloosheid, een zinvol bestaan kunnen
vinden.”

Eens, toen het IJzeren Gordijn nog van ijzer was en het Oostblok nog werkelijk
een blok, stond de Dreesch bekend als één van de fraaiste buurten van Schwerin.
Gelegen aan de rand van de stad, omgeven door bossen en meren: wat kon een
partijlid zich nog meer wensen?
Dat eens is echter niet meer. Wie heden ten dage over de Hamburger Allee het
stadsdeel doorkruist, wordt alleen bij het zien van het afgebladderde DDR-beton
van de vele flats al mistroostig. En dat zijn dan nog maar de muren. Kinderarmoede,
geïsoleerde eenoudergezinnen, eenzame zestigplussers, verslavingen, criminaliteit:
de sociale nood is zodanig dat het stadsbestuur geen andere oplossing ziet dan de
‘plattenbau’ geleidelijk maar toch akelig letterlijk plat te slaan.
Christiaan en Kseniya Kooiman zien wél perspectief voor het woongebied. Zij
kwamen eind 2009 in de Dreesch wonen en ontdekten wat een waardevolle
mensen er wonen. “Iemand zit misschien zwaar aan de alcohol, maar dat is slechts
de vieze buitenkant. Het is niet de mens die God geschapen heeft”, zegt Christiaan.
“Als je ze leert kennen, zie je dat het bijzondere mensen zijn. Vaak zelfs met heel
veel humor.”

Een vriend

Hart voor joden

De Dreesch telt een flinke groep
Russisch sprekende joden. De
synagoge in het centrum heeft
zo’n duizend leden; vrijwel allen
wonen in de Dreesch. Christiaan
en Kseniya hebben deze groep
mensen in het bijzonder op hun
hart en proberen contacten met
hen op te bouwen. Bijvoorbeeld
door een schaakclub (Christiaan)
of door tafeltennis (Kseniya). “We
weten nog niet wat er mogelijk
is, alles bevindt zich nog op een
basaal niveau”, zegt Christiaan.
“Maar we hopen zeer dat we openingen kunnen vinden. Het zou
heel mooi zijn om samen met
hen de Bijbel te bestuderen.”

Het diepste verlangen van Christiaan en Kseniya is op een eenvoudige wijze aan de
mensen van de Dreesch te vertellen dat er nog zoveel meer is dan alle problemen.
“Het is een eenvoudige boodschap, maar het is niet zo eenvoudig dat door te geven”,
zegt Christiaan. “Er zijn bijna geen christenen in dit woongebied. We staan vaak op
één lijn met mensen die in aliens geloven. En die hebben dan nog het voordeel van
de vele sciencefictionfilms, die hen wat geloofwaardiger maken...”

“Als je ze leert kennen, zie je dat het bijzondere mensen zijn.
Vaak zelfs met heel veel humor.”
Vertrouwen opbouwen is daarom van groot belang. Christiaan: “Toen we hier
kwamen, dachten we dat het allemaal ging om hoop brengen. Het is immers het
hopelooste deel van de stad. Nu zien we echter in dat het nog veel meer gaat om
vertrouwen opbouwen. Daarom helpt het niet om op straat te gaan evangeliseren.
Mensen leven hier met kapotte relaties en komen uit zichzelf niet naar je toe. Je
moet hun vertrouwen verdienen.”
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U kunt het werk van Christiaan en Kseniya ondersteunen door een gift over
te maken op ING 254997
van ECM onder vermelding van ‘fonds Kooiman’.
Meer informatie over het
gezin Kooiman vindt u op
www.ecmnederland.nl/
kooiman.

In de eerste plaats willen Christiaan en Kseniya dan ook simpelweg hun
leven delen met de stadsdeelbewoners. “En dan niet met een verborgen
agenda, om uiteindelijk het evangelie te verkondigen, maar op een eerlijke
manier. Ik heb een hekel aan het woord vriendschapsevangelisatie. Je
bent een vriend of je bent het niet”, zegt Christiaan. “We willen eerst maar
eens luisteren naar de mensen hier en hen behandelen als waardevolle
schepsels.”

Voor alle mensen
Het echtpaar werkt samen met de Freie Evangelische Gemeinde Schwerin
en een kleine Russische gemeente in de Dreesch, die sinds enige tijd in
buurtcentrum de Eiskristall kerkt. Een goed zichtbare, toegankelijke
locatie. Door de diensten daar te houden, beginnen Christiaan en Kseniya
langzaamaan contact te krijgen met de oudere generatie Duitsers uit de
wijk, die moet leven van een zeer lage uitkering.
Ook verricht het stel veel werk onder kinderen. Ze zijn betrokken bij de
Kinder-Tafel, een ‘soepkeuken’ voor kinderen, en hebben hun huis voor
alle kinderen openstaan. Afgelopen zomer namen ze een groep Dreeschkinderen mee naar een zomerkamp, waar velen van hen geïnteresseerd
raakten in het geloof. Eén van hen kwam na thuiskomst zelfs tweemaal
per zondag naar de kerk.
Verder proberen Christiaan en Kseniya met de andere groepen in de wijk
contact te krijgen. Naast de Duitse populatie (voornamelijk Oost-Duitsers)
is er namelijk een forse groep buitenlanders, met veel emigranten uit de
voormalige Sovjet-Unie, een groep Polen en kleine gemeenschappen uit
Irak en Vietnam.
Hun hoop is dat er uiteindelijk een multiculturele gemeente kan ontstaan.
“Een gemeente voor alle mensen in de wijk”, zegt Christiaan. “Een
gemeente ván het stadsdeel, die het leven hier veranderen kan. Nu is
het zo dat mensen direct vertrekken als het ze beter gaat. Dat willen we
voorkomen. We willen werken aan een gemeenschap die mensen helpt
om een zinvol bestaan te vinden. Ondanks alle problemen.”

Christiaan en Kseniya Kooiman: “We hopen dat de mensen hier, ondanks alle
hopeloosheid, een zinvol bestaan kunnen vinden”
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Brussel - Arabische kerk

ING
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Zuidwest-Duitsland – vluchtelingen

Ishak en Christine Ghatas leiden een Arabische kerk in Brussel. Ishak is
geboren in Egypte en kenner van de Islam. De kerk biedt een plek voor de
omvangrijke moslimgemeenschap om Christus te leren kennen en Hem in
hun eigen culturele context te aanbidden.

In het zuidwesten van Duitsland werkt een
team onder vluchtelingen zoals Tamils, Koerden,
Turken en Arabieren. Ze hebben huis en haard
achter moeten laten en zijn dankbaar voor het
geboden contact, de praktische hulp en een
maandelijkse Engels/Arabische kerkdienst.

projecten

ProjectEN in de picture:

STEUN

Severin – zomerkampen

Benicarló –
kamertrainingsproject
Wilfred en Marisa Kampjes helpen
jongeren die om uiteenlopende
redenen niet zelfstandig of bij hun
familie kunnen wonen. Aan de
jongeren wordt tijdelijk onderdak
geboden om ze te helpen hun leven
op de rit te krijgen en gaandeweg
Jezus (beter) te leren kennen.

Timişoara - Esther Foundation
Het aantal
abortussen in
Roemenië is bijna
even hoog als het
aantal geboortes.
In 1999 openden
de deuren van de
Esther Foundation,
waar vrouwen
met ongewenste
zwangerschappen
terecht kunnen
voor advies en
begeleiding. Meer
dan 1200 abortussen zijn sindsdien voorkomen.

Ook in Kroatië heeft de jeugd de toekomst van
het land in handen. Op een mooi kampterrein
in het Noord-Kroatische Severin worden elk jaar
kinder- en jongerenkampen georganiseerd.
Christenen komen er samen met hun nietchristelijke vrienden en worden in een
ontspannen setting uitgedaagd een keuze te
maken voor God.

Londen – Olympische Spelen
Dit jaar vinden in Londen de
Olympische Zomerspelen
plaats. Onder het motto ‘elke
natie, één locatie’ zal ECM
in partnerschap met andere
christelijke organisaties bij
deze gelegenheid actief
zijn om mensen van over de wereld de kans te
bieden meer over het christelijk geloof te leren.

Als u ECM steunt, steunt u projecten als de bovenstaande. Een uitgebreidere beschrijving en
meer projecten kunt u vinden op www.ecmnederland.nl. Help ze mogelijk te maken door te
doneren aan ECM (ING 254997) ovv algemeen of de projectnaam.
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Het evangelie BIEDT VEILIGE GRENZEN

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via: ING 254997

www.ecmnederland.nl
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kort nieuws • Nieuw bij ECM: familie Ghatas
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 ruim 160 werkers in 17 verschillende landen,
waaronder 41 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig
gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een
uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,

Ishak en Christine Ghatas zijn door het bestuur als ECMwerkers aanvaard. De Egyptische Ishak en zijn Duitse vrouw
Christine werken onder Arabische mensen in Brussel, waar ze een
Arabische Baptistenkerk hebben geplant. De familie Ghatas en
ECM hopen op een wederzijds vruchtbare samenwerking.
kort nieuws • Nieuwe periode Anke van der Sluijs
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ECM-Nederland is deelnemer van:

Anke van der Sluijs heeft het afgelopen jaar al de gemeente te
Saint Girons gediend, waar ook ECM’ers Peter en Marianne
Sluimer onderdeel van uitmaken. Anke zet zich vooral in voor
mensen aan de rand van de samenleving. De gemeente in Saint
Girons heeft deze proefperiode positief geëvalueerd en de wens
tot continuering uitgesproken. Ook Ankes thuiskerk, de Pijler
in Lelystad, is positief over de uitzending. Het ECM-bestuur
heeft Anke dus met blijdschap aangenomen voor een nieuwe
periode. Ankes werk in Saint Girons zal in principe voor drie jaar
voortgezet worden.

Agenda • Biennial
14 - 21 april 2012
Van 14 tot 21 april vindt de tweejaarlijkse internationale ECMconferentie, de Biennial, plaats in het Oost-Spaanse Gandía. U
bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kijk voor meer
informatie op www.ecmi.org/biennial2012.

