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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,
Halfjaar getrouwd
en samen in Deventer
Op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief hebben Anique en ik net
gevierd dat wij een halfjaar getrouwd
zijn. Ik ben God enorm dankbaar dat ik
Anique al een halfjaar mijn vrouw mag
noemen en dat ik elke dag samen met
haar mag zijn.
Dit betekent ook dat wij inmiddels een
halfjaar samen in Deventer wonen. Het
wonen in Deventer bevalt ons goed,
mede omdat we een thuisgemeente
hebben gevonden die niet alleen leuk
is, maar waarin wij ook heel duidelijk
ervaren dat God tot ons spreekt door
de preken. We zullen dit kerkelijk
seizoen ons ook aansluiten bij een
huiskring en zijn van plan om een
themacursus
te
volgen
in
de
gemeente. In september is Anique
gestart met haar nieuwe baan in
Deventer. We merken dat God ons hier
in Deventer blijft zegenen.
ECM op social media
Zoals ik in een eerdere nieuwsbrief
weleens heb aangegeven, is ECM
Nederland een relatief kleine stichting
met beperkte middelen. Eén van de
uitdagingen voor het relatiebeheer en
de fondswerving is naamsbekendheid.
Oftewel: veel mensen kennen ECM en
het werk dat zij doet in Europa nog
niet.
De afgelopen maanden heb ik mogen
helpen om een online strategie voor te
bereiden waarbij de begin dit jaar

geïntroduceerde nieuwe website van
ECM (www.ecmnederland.nl), het ECM
YouTube-kanaal, de op te richten
Facebook-pagina en de op te richten
ECM Nederland LinkedIn pagina op
elkaar zullen worden afgestemd. Dit
alles om meer mensen kennis te laten
maken met ECM Nederland en om de
ambassadeurs van ECM Nederland
meer mogelijkheden te geven aan de
mensen in hun omgeving om kennis te
maken met ECM Nederland.
Extra inkomsten
uit fondswerving voor ECM
Omdat ECM Nederland van plan is om
actief op zoek te gaan naar nieuwe
manieren om een veranderend Europa
te bereiken met het Evangelie en deze
ook meteen in de praktijk te brengen
via partnerschappen met andere
organisaties en via haar huidige en
nieuw uit te zenden zendingswerkers,
is er investeringsruimte nodig.
Vandaar ben ik druk bezig met de
laatste voorbereidingen voor het
aanschrijven van diverse stichtingen en
kerken in Nederland, waarvan wij
verwachten dat zij één van de
zendingswerkers of projecten van ECM
van
harte
willen
ondersteunen.
Hiervoor bereid ik momenteel een
prospectus voor waarin de projecten
van ECM en de bedieningen van de
ECM-zendingswerkers
op
een
aantrekkelijke en eigentijdse wijze
worden gepresenteerd.
Anique aan het werk
op het ECM-kantoor
In de afgelopen zomer is ook Anique
een aantal dagen op het kantoor van
ECM in Deventer aan het werk
geweest. Zij heeft meegeholpen bij de
voorbereiding van een aantal mailings
en daarnaast heeft zij via Google
onderzoek
gedaan
naar
oude
kerkprofielen. De update van deze
profielen is een welkome aanvulling in
het systeem van ECM en heeft al veel
nieuwe en waardevolle informatie
opgeleverd.
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“Dit alles is het werk van God. Hij
heeft ons door Christus met zich
verzoend en ons de verkondiging
daarover toevertrouwd.”

antwoorden

Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is
dat zowel ECM als ik geloven dat het evangelie
van Jezus Christus het antwoord is op de vragen
en noden van het hedendaagse Europa!

Geweldig dat ook Anique zo op deze wijze betrokken wil zijn bij het
belangrijke werk van ECM en dat ze mij hierbij in mijn werk heeft
kunnen ontlasten.
Gezinsuitbreiding
Sinds augustus is ons gezin uitgebreid met een nieuwe aanwinst,
namelijk: Binky. Binky is een leuke en enthousiaste Havenezer die tien
weken oud was toen hij bij ons kwam. Ik moet toegeven dat het wel
even wennen was om hem bij ons in huis te hebben, maar we hadden
zijn komst goed voorbereid en inmiddels hoort hij er al helemaal bij. En
bijna iedereen die hem tot nu toe heeft ontmoet, is ook enthousiast
over Binky.
Inmiddels kent ook een groot
deel van de buurt Binky al en via
hem hebben wij ineens contact
met mensen uit ons appartementengebouw waar wij nog
nooit eerder mee gesproken
hadden. Eén vrouw bood zelfs
spontaan aan dat ze hem wel wil
uitlaten als wij zelf niet in de
gelegenheid zijn. Heel bijzonder
hoe mensen reageren op een
puppy en mede door de
puppytraining die we met Binky
doen, leert onze nieuwe aanwinst
er ook al steeds beter mee om te
gaan dat andere honden even
willen snuffelen of vreemde
mensen hem even willen aaien.

Gezinsuitbreiding - Binky

ECM StepRace 2017
Wat is de ECM StepRace? De
StepRace is een steptocht die op
14 oktober door ECM Nederland
georganiseerd wordt om geld op

14 oktober stap ik weer op de step.. Moedig mij aan door uw sponsoring

te halen voor de verspreiding van
het Evangelie in Europa. De
steppers laten zichzelf sponsoren
voor een vast bedrag of een
bedrag per kilometer. Het geld
dat hiermee opgehaald wordt, is
bestemd voor de ondersteuning
van een zendingswerker of voor
ECM Nederland als organisatie.
De opbrengst van mijn stepkilometers komt ten goede aan
mijn persoonlijke fonds bij ECM
Nederland. Ik ontvang voor mijn
werkzaamheden bij ECM Nederland een salaris, maar ECM
Nederland is als organisatie
volledig afhankelijk van giften.
Alvast hartelijk dank aan al de
mensen die al een gift voor mijn
steprace hebben overgemaakt.
Wat een geweldige bemoediging!
En voor degene die nog een gift
overweegt: wellicht wilt u mij
uitdagen in mijn doelstelling om
70 kilometer te steppen dit jaar
door mij te ondersteunen per
kilometer? Maar natuurlijk mag
een vast bedrag ook. Hoe dan
ook, voor iedere bijdrage ben ik
erg dankbaar.
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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 daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons.
Dennis van Gaalen is gedeeltelijk
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kunt hem steunen door een gift over te
maken via www.ecmnederland.nl/
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IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v.
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