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‘Ik gebied je dus: wees vastberaden 
en standvastig, laat je door niets 

weerhouden of ontmoedigen, want 
waar je ook gaat, de Heer, je God, 

staat je bij.’  
Jozua 1:9 

Lieve familie, vrienden, bekenden en belangstellenden, 
Het is ons verlangen dat mensen in 
Fechenheim de vergevende liefde van de 
Here God in Jezus Christus ontdekken en 
ervaren door een groeiende groep 
christenen die daden van liefde doen en 
het Evangelie delen. 
 
Gezin  
Afgelopen zomer hadden we drie heerlijke 
weken vakantie in Nederland. Twee weken 
daarvan hebben we genoten op vakantiepark 
‘De Wolfskuylen’ in Gees. We hebben 
genoten van de rust in het prachtige Drenthe. 
Deze vakantieweken hebben ons als gezin 
goed gedaan.  
 

Het gaat goed met onze kinderen. Daarvoor 
zijn we de Here God zeer dankbaar. Begin 
augustus is Gerjan gestart met zijn 
'practicumjaar' op een boerderij. In Duitsland 
is het vwo-examen verspreid over twee 
jaren. Vorig jaar zat Gerjan in het twaalfde 
jaar. Het dertiende jaar vult hij in met een 
stagejaar. Nieke, Matthias, Joëlle en Davita 
zijn allemaal weer een klas hoger en 
‘genieten’ weer van school. Chiel is gestart 
met zijn laatste jaar Kindergarten, met 
Vorschule.  
 
Assessment 
Van 18 tot en met 22 september zijn we 
onder het mes geweest… we waren op een 
assessment voor gemeentestichters. 
(www.citymentoring.de/mentoring/assessment) 

Een assessment is een duur woord voor een 
programma dat je als kandidaat moet 
doorlopen om te zien of je de talenten hebt 
voor een taak of functie. Met tien 
medekandidaten moesten we niet alleen 
groepsopdrachten maar ook individuele 
oefeningen doen. Ondertussen werden we 
door een groep van acht assessoren 
geobserveerd. In het slotgesprek kwam het 
goede nieuws, we mochten door! We hebben 
groen licht! We mogen leiding gaan geven 
aan het gemeentestichtingsproject Mosaik 
Fechenheim!  
 

We hebben gebeden of de Here God ons 
wilde laten zien wat zijn weg was. Dat lijkt 
simpel gezegd, maar dat is het niet. We 
wisten dat we Hem volledig moesten 
vertrouwen. Wat het antwoord ook zou zijn. 
Daarom was het assessment belangrijk voor 
ons. We zien dit als een bevestiging op de 
weg die voor ons ligt. Alle reden om de Here 
God te danken! 
 
TACO 
In een vorige nieuwsbrief hebben we verteld 
dat een groot deel van de buitenlanders in 
Fechenheim Turkse wortels heeft. Ze wonen 
al jaren in Duitsland, maar ze voelen zich 
nog sterk verbonden met de Turkse cultuur. 
De vraag was toen: hoe bereik je deze 
bevolkingsgroep? In het voorjaar kregen we 
contact met TACO (info: www.tacoteam.org). 
Dat is een groep jonge kunstenaars die op 
een creatieve manier het Evangelie 
doorgeven aan moslims. Dat deden ze tot nu 
toe in Turkije. Maar ze willen graag ook 
optreden in Duitsland.  
 

Cathelijne en ik hebben meegeholpen in de 
organisatie van een bezoek van TACO aan 
Duitsland. Begin september was het zover. 
Het TACO-team heeft drie keer opgetreden 
in het midden van Frankfurt. We wilden als 
organisatie zien hoe het publiek zou 
reageren. Na drie dagen van optredens 
konden we de balans opmaken: de reacties 
van het publiek waren overweldigend. We 
kregen de kans om met een grote groep 
mensen contact te leggen. Mensen die 
geraakt waren door de getuigenissen van de 
luchtacrobaat Joel Marsan of van de 
goochelaar Adrian van Vactor (zie op 
Facebook, ‘TACO Deutschland’). 

Fotograaf: Lyuda Stinissen / LS Fotografie  

Begin oktober waren we 20 jaar getrouwd!! 

Gebedsmail 
Wil je voor ons bidden? Dat kan. Stuur een 
mail naar: gebedsbriefpruijssen@gmail.com 
en je krijgt aan het begin van de maand de 
gebedsmail in je mailbox! 

http://www.citymentoring.de/mentoring/assessment
http://www.tacoteam.org
mailto:gebedsbriefpruijssen@gmail.com


“Het is ons verlangen dat de Duitsers mogen 
ervaren dat ze in God nieuwe hoop ontvangen.”  

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. 
Pruijssen is gedeeltelijk afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen 
door een gift over te maken op: 

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv 
Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v. ‘Fonds Pruijssen’  
 

ECM-Nederland 
Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer - Nederland 

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl  
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verlangt 
‘Frankfurt  Fechenheim  

hoop 

TACO - Kunstenaars 

Van het thuisfrontteam 
Het werk in Bergen Enkheim is door 
Gerwin en Cathelijne afgerond. Ze 
mogen zich nu richten op hun nieuwe 
taak in de wijk Fechenheim. Een hele 
verandering en dat vergt veel 
inspanning, maar gelukkig mogen ze 
met bruikbare tips van ervaren 
kerkplanters aan de slag. Het is de 
bedoeling veel contacten te leggen en 
intussen ook te bouwen aan een team 
van mensen om hen heen ter 
ondersteuning. 
 

Daarnaast zijn we ook steeds bezig 
met het werven van fondsen om in de 
kosten en het onderhoud te kunnen 
voorzien. Dankbaar zijn we met de 
giften die we in de afgelopen tijd 

mochten ontvangen, ook naar 
aanleiding van de brief die wij een 
deel van onze achterban hebben 
gestuurd.  
 

We willen dan ook alle gevers 
hartelijk bedanken die met hun giften 
hun betrokkenheid bij het werk van 
Gerwin en Cathelijne hebben laten 
zien. En ook voor de komende tijd 
willen wij u die meeleeft door middel 
van de nieuwsbrief vragen of u het 
werk met uw gebed en mogelijk giften 
wilt blijven ondersteunen. Nieuwe 
giftgevers, eenmalig en/of structureel, 
zijn ook nog steeds van harte 
welkom, want iedere bijdrage hebben 
we hard nodig. Mede daardoor 
kunnen wij het Evangelie door het 

werk van Gerwin en Cathelijne en hun 
team blijven brengen en we vragen 
de HERE dan ook een zegen over het 
werk in Fechenheim. Want zonder 
zijn zegen zal het niet lukken. 
Gelukkig mogen we ons als TFT 
samen met Gerwin en Cathelijne 
gedragen weten door Gods zorg en 
door uw gebed kunnen ze hun werk 
voortzetten. 
 

Mocht u nog nader informatie willen, 
ook als het om giften gaat, dan kunt u 
ons bereiken via:  
voorzitter@pruissen.de en 
pr@pruijssen.de. 
 

Een hartelijke groet van het 
ThuisFronTeam 

Groeten, Gerwin en Cathelijne, 
Gerjan, Nieke, Matthias, Joelle, 

Davita en Chiel  
(en onze hond Misty) 

Chiel en Gerjan helpen met opruimen  
na de dienst in Mosaik Eschersheim 

Voor Cathelijne en mij betekent dit dat 
we voor volgend jaar op zoek gaan 
naar mogelijkheden om TACO uit te 
nodigen om naar Fechenheim te 
komen. Dat kon dit jaar nog niet 
omdat we nog geen team hebben om 
nazorg te geven. In Fechenheim 
wonen veel gezinnen met kinderen en 
jongeren. Wat zou het geweldig zijn 
als door muziek en sport, kinderen en 
jongeren in contact komen met het 
Evangelie (wil je graag meer weten of 
heb je vragen, neem contact met ons 
op: gerwinpruijssen@gmail.com). 

 
Voorlezen in Fechenheim 
In de winter gaat Gerwin het boek 
‘Het betoverde land achter de 
kleerkast’ van C.S. Lewis (in het 
Duits) voorlezen aan kinderen in 
Fechenheim. Dat is een prachtig 
verhaal. We willen de kinderen een 
paar mooie avonden geven. Maar we 
willen ook graag contact met hen en 
hun ouders krijgen.  

Eind van de zomer gaven we een tuinfeest 

Feest 
Begin oktober is het feest, om precies 
te zijn op 3 oktober! Dan is het twintig 
jaar geleden dat we zijn getrouwd. We 
zijn toen, het was 1997, op 
huwelijksreis geweest naar Praag. 
Daarom gaan we begin oktober een 
lang weekend met onze kinderen op 
vakantie naar Tsjechië, en we gaan 
natuurlijk ook naar Praag! 

TACO - goochelaar Adrian van Vactor  

mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://WWW.ECMNEDERLAND.NL
mailto:voorzitter@pruissen.de
mailto:pr@pruijssen.de
mailto:gerwinpruijssen@gmail.com


Financiële toezegging - ondersteuning Gerwin+en Cathelijne Pruijssen 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     * Maakt zelf over 

Het bedrag van:  * €5,00 * €10,00 * €25,00  

        * €50,00* anders €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Gerwin en Cathelijne Pruijssen 

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig  

Naam:  ______________________________________________________  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ _ E-mail:_____________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om 
eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal 
rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM. 

Voldoende gefrankeerd opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 

Ik wil de nieuwsbrief van de familie Pruijssen graag per post* / digitaal* ontvangen 


