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Vijf keer het echte
geluk voor Europa
GERRIT VAN DIJK (27)
ROSTOCK, DUITSLAND
FUNCTIE BINNEN ECM:
MISSIONAIR
PIONIER
ACTIEF BIJ ECM
SINDS 2014

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal in
Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde, vrede en
gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk is te vinden in
Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In deze rubriek kiest telkens
iemand uit het ECM-netwerk vijf zaligsprekingen en reageert erop.
1 Het echte geluk is voor mensen die weten
dat ze God nodig hebben. Want voor hen is
Gods nieuwe wereld.
Maar... wat als je je God nauwelijks kunt voorstellen? Dan weet je niet dat je Hem nodig hebt.
Veel mensen in Rostock zijn ‘vergeten dat ze God
vergeten zijn’. Maar kun je daar wat aan doen als je
ouders en grootouders atheïstisch zijn opgevoed?
Ik zie mensen om me heen verlangen naar identiteit. Als je goed kijkt, zie je dat overal in Rostock.
Ik hoop en bid dat mijn buren bij God ontdekken
wie ze mogen zijn!
2 Het echte geluk is voor mensen die die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
Wat is dát hoopvol, dat God mensen met
verdriet troost! Om ons heen zien we hoe veel
kinderen opgroeien in gezinnen met complexe
structuren. Wat een pijn en verdriet zit er achter
de voordeuren van de duizenden appartemen-
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ten in Rostock Evershagen. Er zijn eenzame
ouderen, van wie de kinderen ver weg verhuisd
zijn, werk achterna. Er zijn alleenstaande moeders, die nauwelijks een netwerk hebben.
Ik hoop en bid dat God gemeenschap geeft,
waarin de verdrietige getroost wordt!
3 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde
geven.
We wonen inmiddels meer dan een jaar in
Rostock. Op 31 december hebben we oliebollen uitgedeeld bij onze buren. Het werd erg
gewaardeerd, maar eerder hadden we dat
niet moeten doen. Dat was te direct geweest.
Zijn onze buren dan onvriendelijk? Ik weet het
niet. Contact heb je in ieder geval niet zomaar.
Maar áls een Rostocker je toelaat in z’n leven,
dan ook helemaal. Dan zijn ze de vriendelijkheid zelve. Dan veranderen zwijgzame mensen

in vrolijke praters. Dat kun je in kerken merken.
Daar openen mensen zich en delen ze hun leven. Ik
gun Rostockers kerkplantingen waar ze met elkaar
warmte en liefde kunnen vinden en uitdelen!
4 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien.
Eerlijkheid, daar houden ze van in Rostock. “Du bist
so ehrlich zu Jedem”, zingt rapper en trots van de stad
Marteria over Rostockers. Als je door God gekend
bent, kun je met al je chaos en schuldgevoelens voor
de dag komen. Van de duisternis in het licht. Dan
word je écht eerlijk. In een stad met veel kapotte
relaties en (alcohol)verslaving blijft veel verborgen. Ik
gun Rostockers dat ze voor de dag leren komen. Dat
ze God zullen zien.
5 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat
ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe
wereld.
“Mijn moeder moest huilen toen ze hoorde dat ik
christen was geworden. ‘Heb ik je dan niet voor
hersenspoeling en nonsens kunnen behoeden?’ zei
ze.” Veertig jaar atheïstische DDR laat zijn sporen
achter. Mensen zijn systematisch bang gemaakt voor
het christelijk geloof. Meerdere christenen in Rostock
hebben familieleden die het onvoorstelbaar en raar
vinden dat ze wat met Jezus hebben. Of dat lijden is?
Reken maar. Voor hén is Gods nieuwe wereld.

COLUMN
Mozes als knuffelallochtoon
Mozes vluchtte toen de farao hem naar het leven stond,
lezen we in Exodus 2. Onder levensbedreigende omstandigheden kwam hij in aanmerking voor een vluchtelingenstatus in Midjan, een land waar nomaden woonden,
die er ruimhartige gastvrijheidsprincipes opna hielden.
Als welkom kreeg Mozes niet alleen bed, bad en brood
aangeboden, maar ook een echtgenote: Sippora. Integratie
bij uitstek, zou je zeggen.
Al snel ontstond de tweede generatie allochtonen, want
Sippora baarde een zoon. Zij noemden hem Gersom, dat
betekent: vreemdeling. Want toch Mozes zei: “Ik ben een
vreemdeling hier. Ik woon in een land dat ik niet ken.”
Ik moest aan dit beeld denken bij het zien van een foto
op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. Op de foto
waren inwoners van Rotterdam te zien die tijdens het vrijdagmiddaggebed een menselijke keten vormden rondom
de Essalammoskee. Hiermee toonden zij zich solidair met
moslims die zich na de aanslag op een Canadese moskee
onveilig voelden. Tegen de muur van de moskee stond een
groepje Turkse of Marrokkaanse jongeren naar dit menselijke schild te kijken. Ik vroeg mij af wat er in hun hoofd en
hart omging.
“Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op”, zei Jezus,
toen Hij de schapen van de bokken scheidde. En te midden
van alle turbulentie riep Bonhoeffer christenen op om dicht
bij God, maar midden in de wereld te gaan staan. Soms is
dat als een menselijk schild, maar altijd – en zonder afdingen – als een getuige van Gods licht. Als zout der aarde.
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Als je door God gekend bent, kun je
met al je chaos en schuldgevoelens
voor de dag komen. Van de
duisternis in het licht.

Bestel via www.ecmnederland.nl/ik-was-een-vreemdeling
het boekje Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op,
met daarin onder meer het levensveranderende verhaal van
David, een Syrische vluchteling die in Duitsland christen werd en
zijn vrouw Ellis, ECM-zendingswerker in Schwerin, leerde kennen.
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Mensen bemoedigen
in het Samaria van
Kroatië
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“We willen niet zomaar
een hulppakket bij de
mensen droppen”

Zoals Israëlieten vroeger met een grote boog om Samaria
heen trokken, zo proberen Kroaten vandaag de dag de
voormalige republiek Krajina, een Servische regio binnen
Kroatië, te vermijden. Het is een verlaten, gebroken gebied,
waar vooral nog Servische ouderen wonen. Eenzaam, en in
grote nood. René Pronk van de stichting Proplan heeft zich
hun leed aangetrokken en probeert hen, in samenwerking
met ECM, te bemoedigen.
De Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog
(1991-1995) heeft veel littekens achtergelaten, onder alle bevolkingsgroepen. Aan het
begin van de oorlog verklaarden Servische
Kroaten zich autonoom en verdreven hun
Kroatische landgenoten uit Krajina. Aan het
einde van de oorlog namen de Kroaten het
gebied weer in en verjoegen de Serviërs. De
operaties gingen gepaard met verschrikkelijke misdaden.
Na de oorlog keerde een klein deel van de
Serviërs terug naar huis. Vooral ouderen.
Ze troffen hun woongebied in armoedige
toestand aan. Veel van hun bezittingen waren gestolen of vernield. De economie was
opgedroogd en door de ontvolking bleef
de armoede hardnekkig voortbestaan.
Velen van hen moeten rondkomen met
80 euro per maand. Dat terwijl de prijzen
van boodschappen en transport in Kroatië
hoger zijn dan in Nederland.
René Pronk was al tijdens de oorlog actief
in het gebied. Hij verzorgde hulptransporten, maar kwam daarbij niet verder dan
Zagreb. Later raakte hij via zijn vader Willem
Pronk intensiever bij het gebied betrokken.
Zijn vader verkocht na zijn pensioen zijn
bedrijf en richtte Proplan op. Door middel
van microkredieten probeerde hij mensen
te helpen zelfredzaam te worden.
Zoon René was lange tijd voorganger in
een evangelische gemeente, maar toen hij
op zijn veertigste trouwde, besloot hij een
nieuwe start te maken. Hij verhuisde naar
Kroatië en nam het werk van Proplan van
zijn vader over.

EEN VRIEND ZIJN
René woont in Ozalj, in het natuurpark
Zumberak, en reist vanuit daar met regelmaat naar oude, eenzame en hulpbehoevende mensen in veertien (vaak afgelegen)
gebieden. Dit bezoekwerk ziet hij als zijn
kerntaak. “Daarbij willen we niet zomaar
een hulppakket bij mensen droppen: we
willen een relatie met hen krijgen, een
vriend voor hen zijn”, vertelt hij.
Als René schrijnende gevallen tegenkomt,
zet hij met hulp van sponsors hulpacties
op touw. Zo werd een Bosnisch vluchtelingengezin geholpen met een microkrediet
en werden andere families geholpen door
middel van bijvoorbeeld renovaties aan
hun krakkemikkige woningen.
Een belangrijk uitgangspunt van René is
dat mensen niet bevestigd worden in hun
armoede. “We willen kijken naar wat ze
nog wél kunnen doen. Zo trof ik een meisje
in een arm gezin dat dacht dat ze nooit
in haar leven normaal werk zou kunnen
krijgen. Mijn vrouw en ik hadden een postkaartenwinkel opgezet en daar heeft ze
twee jaar kunnen werken. Nu is ze manager
van een schoenenwinkel.”
GESCHENK UIT DE HEMEL
De giften die aan Proplan worden
gegeven, worden volledig gebruikt om
mensen te helpen. René en zijn vrouw zijn
selfsupporting. Hij werkt als fotograaf, zij
doet vertaalwerk, en verder verhuren ze
een huis en zijn ze bezig met toeristische
projecten.
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“Overal waar we komen,
verspreiden we het licht van
Christus”
In hun werk kunnen ze rekenen op
ondersteuning vanuit verschillende
christelijke gemeenten in de omgeving.
Zo leerden ze Bert en Daliborka Uenk
kennen, ECM-zendingswerkers in Karlovac,
ongeveer 25 kilometer van Ozalj. “Het
meisje dat in onze postkaartenwinkel
werkte, hielp mij altijd met vertalingen en
regelwerk. Toen zij vertrok, zocht ik een
andere vrijwilliger. Bert was een geschenk
uit de hemel”, zegt René.
Bert helpt René met regelwerk en met
complexere gesprekken in het Kroatisch.
Daarnaast gaan ze samen één à twee keer
per week op pad om ouderen te bezoeken.
“De laatste tijd was dat wel lastig, want we
hebben een hele strenge winter gehad.
In januari was het soms -20. In de bossen
moesten we oppassen dat we niet vast
kwamen te zitten in de sneeuw. Maar
we hebben toch veel mensen kunnen
bereiken.”

BERT UENK
BEZOEKT OUDERE

Bert Uenk heeft een eigen werkplaats
en hoopt die in de toekomst te kunnen
inzetten voor praktische hulp aan de
mensen die ze bezoeken. René: “Denk aan
het repareren van een lekkende dakgoot of
het renoveren van een dak.”
Planten
ECM richt zich op gemeentestichting. Voor
René heeft dat geen prioriteit. “In de gebieden waar wij werken is 95 procent lid van
de Rooms-Katholieke Kerk en hebben de
priesters veel invloed. Als je daar als evangelische je werk probeert te formaliseren,
roept dat veel weerstand op. Onze focus
ligt daarom niet bij gemeentestichten,
maar bij bemoedigen. Maar dat neemt niet
weg dat we overal waar we komen het licht
van Christus verspreiden. Op die manier
planten we zeker wat.”

TIP UIT
OZ AL J
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RENÉ PRONK (RECHTS) TIJDENS ZIJN
BEZOEKWERK
OUDEREN BEMOEDIGEN
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Câmpin
Roeme a,
nië

In beeld:
Centrul Crestin
Nehemia

ECM bouwt overal in Europa mee
aan liefdevolle gemeenschappen die
in de voetsporen van Jezus treden en
het goede nieuws met woord en daad
verspreiden. In deze rubriek lichten
we telkens een gemeente uit. Dit
keer: het Centrul Crestin Nehemia in
Câmpina.
Sinds het voorjaar van 2016 werken Jeroen en Marieke Baks
in Câmpina, Roemenië. De plaats heeft zo’n 30.000 inwoners
en ligt op een uur rijden van Boekarest. Marieke omschrijft de
bevolking als een mix van hoogopgeleide mensen, mensen
uit Boekarest die in Câmpina een tweede huis hebben en
Roma, die in de armste wijken van de stad wonen.
Het Centrul Crestin Nehemia (christelijk centrum Nehemia)
is een mooie afspiegeling van de bevolking. “Roma en
Roemenen zitten naast elkaar”, vertelt Marieke. “In het begin
moesten de Roemenen daar wel aan wennen, want Roma
worden doorgaans met de nek aangekeken.”
De gemeente werd tien jaar geleden gesticht door een
Nederlands-Roemeens echtpaar. In gebed zagen ze de
gemeente voor zich als een boeket met hele diverse
bloemen. Een plek waar mensen van alle rangen, standen en
generaties welkom zijn, en waar iedereen zijn eigen plekje
mag innemen.
Inmiddels krijgt die droom steeds meer gestalte. De
zondagse diensten trekken zo’n honderd mensen, waaronder
veel kinderen en tieners, en doordeweeks laat de gemeente
haar sociale hart volop spreken. Zo wordt momenteel
gebouwd aan een kantine voor met name oudere mensen
die niemand meer hebben en die zelf niet kunnen
rondkomen.
“Het is een levende De gemeente doet veel voor kinderen en tieners
gemeente”,
zegt Marieke.
“Er gebeuren
wonderen, er zijn
genezingen en
mensen wordt
recht verschaft.
God werkt, dat zien
we echt.”

MEMBER CARE:

GEBEDSAFSPRAAK

Zendingswerk is prachtig! Maar het
is ook kwetsbaar, want mensen zijn
kwetsbaar. ECM besteedt daarom
doorlopend zorg aan het welzijn van
haar missionaire werkers. In deze nieuwe
rubriek lichten we daar telkens een vorm
van toe. Dit keer: de gebedsafspraak.
“Als christen ben je door Jezus volkomen vrij
gemaakt. Maar in het dagelijkse leven krijgt
je ziel krassen te incasseren, bijvoorbeeld
door teleurstellingen, leugens, afwijzing of
gebrek aan vergevingsgezindheid. Als je met
die krassen doorloopt, groeien ze uit tot een
kwaadaardig gezwel. Bij een zendingswerker
kan het niet anders of je bediening gaat
hieronder lijden. De kwaliteit van je bediening
hangt immers af van de kwaliteit van je hart.”
Aan het woord is Henno Smit, ECM-bestuurslid
en gemeentestichter in Amsterdam. Met krassen oplopen heeft hij als gemeentestichter
genoeg ervaring. Maar hij kent ook een tool
waardoor de Heilige Geest kan werken om je
er weer vrij van te maken: de gebedsafspraak.
Door Henno’s inzet kunnen we deze tool nu
ook aan onze zendingswerkers aanbieden.
De zendingswerker maakt een gebedsafspraak
met twee mensen van hetzelfde geslacht, die
een dag ervoor uittrekken om met hem of haar
te bidden. “Die twee begeleiders kun je zien als
de vrienden die de verlamde man aan de voeten van Jezus brengen”, legt Henno uit. Bij de
gebedsafspraak luister je samen naar de Heilige
Geest en helpen de begeleiders je al biddend
de rommel op te ruimen die de Geest aanwijst.
ECM biedt de gebedsafspraak aan haar
zendingswerkers aan wanneer ze voor verlof
of vakantie in Nederland zijn. Inmiddels heeft
een aantal werkers al van dit aanbod gebruikgemaakt.
Het team dat voor ECM de gebedsafspraken
begeleidt, kan versterking gebruiken. Interesse
om mensen op deze manier bij te staan? Neem
contact op met Hans Kuijpers, hans.kuijpers@
ecmi.org.

Bouw mee door
te geven aan het ECM
Member Care Fund via
NL02 INGB 0000 2549 97
tnv ECM Nederland.
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VACATURES
Missionair werker onder immigranten Lissabon

In de voorsteden van Lissabon vormt zich een Zuid-Aziatische
immigrantengemeenschap. Er is veel openheid om als (team van)
missionair werkers langszij te komen, sociale initiatieven uit deze
gemeenschap te versterken, leiders te trainen en relaties op te
bouwen. Leg je makkelijk contact, ben je flexibel en initiatiefrijk en
ben je bereid om Portugees te leren? Bekijk dan de vacature op www.
ecmnederland.nl/vacatures. Ervaring met missionair werk onder ZuidAziaten en enige kennis van het Nepalees of Urdu/Punjabi is een pre.

Herhaalde oproep: 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.

AGENDA
18 maart: TFT-dag MissieNederland

MissieNederland houdt op zaterdag 18 maart 2017 in Veenendaal
een dag voor thuisfrontteams (TFT’s). Deze dag biedt zowel nieuwe
als bestaande TFT’s een schat aan nuttige informatie. Ook is er
gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Het thema is:
‘Versterkers – een krachtig thuisfrontteam: hoe word je dat, ben je dat
en blijf je dat?’ Tussen de middag is er een bijeenkomst van alle TFT’s
van ECM. Kijk op www.missienederland.nl/tftdag voor meer informatie
en om je op te geven.

COLOFON

Het Evangelie
zoekt mensen op

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: René Pronk (pagina 1,4,6 en 8), eigen beheer en
www.shutterstock.com
Ontwerp: Johanne de Heus
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