
Bovenstaande bijbeltekst uit Jesaja 
hebben we onlangs heel letterlijk 
genomen. Er zouden veel mensen naar 
onze maandelijkse, zondagse viering 
komen en er was regen voorspeld. Op de 
valreep hebben we een partytent in onze 
tuin geplaatst. Die staat er nog steeds en 
is eigenlijk wel een mooi symbool van de 
afgelopen periode in Maastricht: een dak 
boven het hoofd, uitbreiding, open, buiten 
en feest. In deze nieuwsbrief meer 
daarover. 
 
Nieuwe gezinnen in Maastricht 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat 
Stefan en Lisa Schenkel met Lotte (8) en 
Tom (5) in onze buurt zijn komen wonen. Het 
is prettig om dicht bij elkaar te wonen. 
Inspirerend hoe zij in hun straat en in de wijk 
al snel hun plekje hebben ingenomen.  
In augustus mochten we de familie Laan 
(Matthijs en Simone met hun kinderen Jorik, 
Ilse, Faith, Caleb en Silas) welkom heten in 
Maastricht. Ze zijn uit Zambia gekomen om 
ons team te versterken! In de laatste week 
vóór hun aankomst op Schiphol bleek een 
ruim huis beschikbaar te zijn, precies naast 
een gezin waarmee we al bevriend zijn. 
Klussen was niet nodig, we hoefden alleen 
schoon te maken. Een gezellige kans om 
elkaar al poetsend en dweilend te leren 
kennen.  
 
Bij beide families mochten we weer 
ontdekken hoe God echt voorziet in de juiste 
plek. Bemoedigend! Al onze kinderen gaan 
naar dezelfde basisschool. Mooi hoe snel ze 
vertrouwd zijn geraakt met elkaar. Samen 
mogen ze sterk staan voor het licht en de 
liefde van God.  
 

Het idee is dat de families Schenkel en Laan 
op den duur een eigen groep om zich heen 
vormen. Met een eigen ritme en invulling, 
maar met dezelfde waarden en principes. 
Daarom draaien ze eerst een tijd met ons 
mee om te proeven en te leren wat het 
betekent om in een missiegemeenschap te 
leven. Zo kunnen meer Maastrichtenaren in 
aanraking komen met Jezus. 
 
Missie 
Zo’n verdubbeling van het team – van twee 
naar vier kerngezinnen – betekent nogal wat. 
Onze rol is nu ook het opbouwen van een 
team. We investeren in het goed leren 
kennen van elkaar, onder meer door 
individuele sessies en een groepssessie met 
een coach over onze voorkeursstijlen in 
beslissingen nemen en communiceren (voor 
de kenners: de MBTI-test, Myers-Briggs).  
Het gesprek en de oefeningen waren heel 
zinvol om te ontdekken hoe we functioneren 
en wat iedereen nodig heeft. Zo bestaat onze 
groep vooral uit mensen die geneigd zijn tot 
spontane acties en minder sterk zijn in het 
structureren en plannen. Het helpt dus dat 
we inmiddels een duidelijk ritme hebben 
ontwikkeld: de eerste zaterdag van de 
maand een feestje, de derde zondag een 
viering, etc. Tot nu toe werkten we altijd met 
persoonlijk uitnodigen. Met een groot 
netwerk is dat niet meer haalbaar. We zijn 
met een Facebookgroep gestart, waar we 
onze activiteiten aankondigen en achteraf 
een terugblik geven. Onze naam: VIND. 
Mensen die met onze groep in aanraking 
komen, kunnen er van alles vinden: Jezus, 
hoop, community, plezier, welkom zijn, jezelf 
mogen zijn… We sluiten aan bij wat God in 
mensen al aan het doen is.  
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‘Verleng de touwen, zet de 
tentpinnen vast. Naar alle 
kanten zul je uitbreiden. ‘ 

 

Jesaja 54 

Hallo lieve mensen,  

de kinderen hebben het goed samen! 



‘Als familie op missie willen we met elkaar 
steeds dieper ontdekken wie God is en wat Hij 
zegt. We hebben het zo ingericht dat mensen 

uit onze omgeving eenvoudig kunnen 
meedoen in deze ontdekkingstocht.’  

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. van Dijk is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Maastricht 

        diepgang  

jong en oud leven zich uit... 

Gaaf hoe ons netwerk zich uitbreidt. 
In de afgelopen tijd hebben we twee 
keer levend stratego gedaan op de 
Pietersberg. Zo leuk dat mensen die 
daar komen ook weer vrienden of 
bekenden meenemen. De eerste keer 
zijn we flink verregend. Een plastic 
zeil fungeerde toen als partytent. Het 
spel was zo leuk, we hebben het 
daarna nog maar herhaald in een iets 
simpelere versie. Samen rennen en 
plezier maken, jong en oud, dat 
noemen we niet zomaar een feestje – 
het is ook echt een feestje! 
 

Onze kerkvieringen hebben we lange 
tijd ’s avonds gehouden. Met veel 
jonge gezinnen is dat minder 
passend. Bovendien vinden we het 
belangrijk om te functioneren als 
‘familie op missie’, waarin kinderen 
een volwaardige plek innemen. Het 
vergt wat creativiteit om vieringen te 
richten op jong en oud tegelijk, maar 
het lukt! We hebben de kracht ontdekt 
van naar buiten gaan: juist in de 
natuur zijn veel beelden die iets leren 
over het koninkrijk van God, we 

ook in de regen is het feest 

worden gezien en bevestigen dat we 
een open gemeenschap zijn, en het 
heeft ook een praktische reden: een 
huis raakt best snel vol… De vaste 
groep bestaat inmiddels al uit ruim 
dertig personen. Een diverse groep 
van talen en culturen, waarin ook 
mensen die nog zoekend zijn of 
weinig met Jezus hebben zich 
welkom voelen. 
 
Het is mooi dat Tjerk de ervaringen 
die wij opdoen in Maastricht ook kan 
inzetten voor teams in Nederland (in 
Nederland Zoekt en Evangelisch 
Werkverband binnen de PKN) en voor 
zendingswerkers van ECM. Een 
nieuw avontuur is dat in het voorjaar 
een leergemeenschap start binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk. Mensen met 
een iets andere taal, maar met 
hetzelfde verlangen: meer plek voor 
God en geloof in Nederland, meer 
gemeenschappen van hoop. 
 
Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen, 
gaan we al richting december. We 
wensen jullie een mooie tijd van 
advent en kerst toe. Heel erg bedankt 
voor al jullie interesse en betrokken-
heid bij ons leven en de financiële 
steun die het mogelijk maakt om hier 
in Maastricht aan de slag te zijn en 
lessen te delen in het land. 

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

teambuilding 

Spelletje n.a.v. het verhaal  
van de verlamde man 

Familie op missie in de buitenlucht 
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