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 ‘In vele landen…
… is de groei van het aantal moslims 

een grote uitdaging. Het is goed als 
zendingswerkers zich daar bewust van 

zijn en toegerust worden.’
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Het is niet zo dat ECM tot nu toe nog nooit een moslim in de ogen heeft gekeken. 
Met zendingswerkers in de Balkan en vluchtelingenwerk in Zuid-Duitsland heeft de 
zendingsorganisatie zeker de nodige ervaring in huis. Maar Europabreed was er nog geen 
speciale aandacht voor deze groep. 
Kan dat veranderen? Dat was de simpele vraag die Peter Crawford twee jaar geleden op 
de Biennial van ECM stelde. Crawford werkt zelf in Portugal, waar slechts een kleine groep 
moslims leeft, maar was daarvoor achttien jaar lang werkzaam voor SIM in Pakistan. “Toen ik 
bij ECM kwam, was ik benieuwd wat ECM op dit gebied doet”, vertelt hij.
Crawfords vraag leidde tot de oprichting van een werkgroep, die hij zelf mocht leiden. De 
groep boog zich over de vraag of God ECM kan gebruiken om moslims in Europa te bereiken. 
De plannen van de groep zitten nog in de ontwikkelingsfase, onderstreept Crawford, maar 
hij ziet zeker mogelijkheden. “We zijn geen expert op dit gebied, dus we moeten het niet 
alleen doen. We zouden partnerschappen kunnen zoeken met andere organisaties en samen 
kunnen werken aan het stichten van gemeenten in gebieden in Europa met een grote 
moslimpopulatie. Want gemeentestichting is waar we als ECM sterk in zijn.”

Uit eigen ervaring weet Crawford dat het evangelie onder moslims op een andere manier 
gecommuniceerd moet worden. “Moslims die zich bekeren, worden soms aangevallen door 
hun gemeenschap. Mijn ideaal is daarom dat kleine groepen moslims het evangelie vinden 
en zo steun aan elkaar hebben, zodat ze niet geïsoleerd raken van de gemeenschap.”
Alleen al vanwege die andere benadering lijkt het Crawford goed als alle zendingswerkers 
bijgespijkerd worden over dit onderwerp, ook al wonen er geen moslims in hun nabije 
omgeving. “In vele landen is de groei van het aantal moslims een grote uitdaging. Denk aan 
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Het is goed als zendingswerkers zich daar 
bewust van zijn en toegerust worden.”
De werkgroep is momenteel al betrokken bij twee concrete projecten: het werk onder 
moslims in Brussel (lees het artikel op pagina 4 en verder) en de ontwikkeling van een project 
in Noord-Duitsland, mogelijk in Hamburg. 
“In de toekomst zie ik het wel gebeuren dat er in alle landen waar ECM aanwezig is 
aandacht komt voor dit thema”, zegt Crawford. “Zelfs hier in Portugal. Er is slechts een kleine 
moslimgemeenschap, maar niemand doet nu iets voor hen.”
Over verdere, concrete stappen wordt tijdens de Biennial dit jaar (14-21 april) besloten. “Er 
is veel potentieel”, zegt Crawford. “Maar we willen het in Gods handen leggen. Laten we zien 
hoe Hij dit wil leiden.”

Dat de moslimpopulatie in Europa groeit, is een open deur. Niet 
alleen in de zin dat het iedereen wel bekend is; de groeiende 

groep moslims opent ook nieuwe deuren voor de verspreiding van 
het evangelie. ECM onderzoekt momenteel de mogelijkheden. 

“Het heeft veel potentieel”, vertelt werkgroepleider Peter 
Crawford.

MosliMs
oog voor

“Mijn ideaal is dat kleine groepen moslims het evangelie vinden en 
zo steun aan elkaar hebben”
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Met enige aarzeling geeft Ishak antwoord op de vraag wat West-Europeanen zouden 
kunnen leren van de Arabische bevolking. Ishak is zelf van geboorte Egyptenaar en 
wil in zijn antwoord niet pedant overkomen. “De Arabische volken zijn misschien 
minder individualistisch dan de Nederlanders en Belgen. Vriendschap is enorm 
cultuurbepalend voor de Arabieren. In het evangelisatiewerk willen wij dan ook 
in eerste instantie vrienden winnen, geen theologische debatten. Als je de nood 
herkent, kun je het evangelie daarop insteken. Dat is naar het voorbeeld van Jezus. 
Ondanks de ervaren culturele kloof  is de uitnodiging niet om West-Europeaan te 
worden, maar christen.” 
Ishak spreekt graag over wat hem raakt als hij kijkt naar de Arabische 

bevolkingsgroep, waarvan het merendeel moslim is. Zeer overzichtelijk licht hij zijn 
passie voor zijn bediening toe als een bevlogen pastor en theoloog. Op dit moment 
legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift tot doctor in the theologie (‘The concept 
of repentance and sin in a Muslim context’). 
“Er zijn drie belangrijke behoeften en verlangens in de Arabische gemeenschap. 
De behoefte om als vreemdelingen opgenomen en geïntegreerd te raken in de 
samenleving.” “Dat speelt vooral bij de scholing van de kinderen, die tussen twee 
culturen bekneld dreigen te raken”, licht Christine toe. “Maar er zijn ook emotionele 
behoeften. Ver weg van het vaderland hopen ze op nieuwe vriendschappen. Dat 
gaat hier minder gemakkelijk dan in hun oude land. En dan zijn er geestelijke 
behoeften. Moslims zien religie vaak taakgericht, veel heilige plichten tot goede 
daden. Er is geen zekerheid over verzoening en bevrijding en dat geeft vaak een 
geestelijk vacuüm.”

“Wij willen vrienden winnen, geen theologische debatten”

Europa is een multiculturele samenleving. Altijd geweest. In het begin 
van de middeleeuwen zorgde de grote volksverhuizing voor opschudding, 
toen onder leiding van Atilla de Hun hele volken deze kant opgedreven 
werden om zich als allochtonen te vestigen te midden van de plaatselijke 
bevolking. Ook vandaag de dag gaat het zoeken naar integratie van de 
allochtone bevolkingsgroepen niet altijd even geruisloos. ECM wil 
het evangelie onder de aandacht van Europeanen brengen, ongeacht 
hun komaf. We spreken met Ishak en Christine Ghatas over hun 
gemeentestichting in Brussel onder de van oorsprong Arabische bevolking. 
Zij zijn sinds kort aangesloten bij ECM. In dit artikel een nadere 
kennismaking met de bediening van de familie Ghatas midden in de 
Europese hoofdstad Brussel.

Ishak en Christine hopen binnen 
ECM nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken om hun bediening 
uit te breiden. Op de tweejaar-
lijkse ECM Biennial-conferen-
tie die deze maand in Spanje 
plaatsvindt, verzorgt Ishak een 
workshop met als titel ‘Islam in 
Europa: kans of bedreiging?’ U 
kunt hen ondersteunen via ING 
254997 van ECM o.v.v. ‘Fonds 
Ghatas’. Als u meer over hun 
bediening wilt weten of Ishak 
wil vragen voor een spreekbeurt, 
neem dan contact op met ons 
kantoor in Deventer.
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Innerlijke leegte
Christine kwam vanuit een Bijbelschool in Duitsland bijna twintig 
jaar geleden naar België voor een maatschappelijke stage onder de 
moslimbevolking. Daar ontwaarde zij niet alleen Ishak, maar ook haar 
roeping. Zij bevestigt: “Het is vaak een leven in armoede, zowel geestelijk 
als materieel. Er zijn veel ongelukkige moslims, die richting missen en 
niet veel lichtpuntjes van hoop hebben voor de toekomst. Hun religieuze 
praktijk vult die innerlijke leegte niet.” 
Ishak en Christine noemen verschillende manieren om het evangelie onder 
de aandacht van moslims te brengen. “Vanuit de gemeente gebruiken 
we graag kleine christelijke folders of boekjes om te overhandigen aan 
mensen met wie we al enig contact hebben. Daar zeggen we dan bij: Hier 
staat in wat wij geloven. Als je er meer over wilt weten nodigen we je uit 
contact met ons op te nemen.” 
Het is belangrijk dat er eerst vriendschappelijke contacten zijn, die vaak op 
een natuurlijke manier ontstaan, bijvoorbeeld als ouders via de scholen. 
Omdat vriendschap als belangrijk wordt ervaren is het heel natuurlijk om 
een-op-eenvriendschappen aan te gaan. 
Maar vaak kun je ook bruggen bouwen met praktische hulp in 
behoeften. Soms door het uitreiken van voedsel of de distributie van 
tweedehandsmeubels of -kleding, maar vaak ook in de begeleiding van 
ouders om het Belgische schoolsysteem te begrijpen en wat er van hen 
verwacht wordt. Daarnaast zijn we ook actief betrokken in dialogen met 
moslims, joden en hindoes.” 
Ishak en Christine hebben door hun werk vele Arabische Brusselaars 
mogen zien voor wie binnen een vertrouwde Arabische setting het licht 
van het evangelie mocht gaan schijnen. Hun gebed is dat dit licht zich via 
waardevolle vriendschappen nog veel verder mag verspreiden.

ISHAK En CHRISTInE GHATAS: “DE UITnoDIGInG IS nIET oM WEST-EURoPEAAn TE 
WoRDEn, MAAR CHRISTEn”

Gebedspunten:
1. Bid voor de christe-
lijke gezinnen binnen de 
Arabische gemeenschap, 
omdat deze vaak heen en 
weer geslingerd worden 
tussen een geseculariseer-
de westerse en moslimom-
geving, die beide aan hen 
trekken.
2. Bid voor de vele christe-
lijke singles die als vluch-
telingen in Europa zijn 
gekomen, en hier moeilijk 
een partner vinden.
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Sibiu – Casa Luminii

De zorg voor mensen met verstandelijke of meervoudige beperkingen is 
in Roemenië nog altijd sterk achtergesteld, al gaat het ruim twintig jaar 
na de val van het communisme beter. Casa Luminii, Huis van Licht, is een 
dagopvang in Sibiu voor kinderen met een beperking. Uw steun draagt 
bij aan het salaris van de Roemeense begeleiders. Dit project is door Sion 
international en ECM geïnitieerd.

Bosnië - Tv-uitzendingen
De Bosnische ECM-werker 
Radovan Trajkovski heeft 
jarenlange ervaring 
in het presenteren 
van evangeliserende 
radioprogramma’s. Nu 
heeft hij van de moslimse 
tv-directeur in zijn stad 
Novi Travnik, met wie 
hij een goede band 
heeft, de mogelijkheid 

gekregen om een wekelijks tv-programma uit te zenden. We zoeken hard 
naar financiële ondersteuning om dit voor de komende drie jaar mogelijk te 
maken.

Maastricht - Gemeentestichting

In de Maastrichtse ‘krachtwijk’ Blauwdorp werkt 
een team vanuit de plaatselijke Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt aan het bouwen van een 
zogenoemde gospel community. Het delen van 
je leven met mensen in de wijk, met de intentie 
van het evangelie, staat centraal. Het doel is een 
netwerk te bouwen van simpele gemeenschappen 
bij mensen thuis.

projeCten in de piCture: 

Peja – Huis van Genade 

In het Kosovaarse Peja draait het project ‘Huis 
van Genade’. Kleuters uit hele arme gezinnen 
worden tweemaal per week bijeengebracht 
om te ontbijten, te spelen en te knutselen. 
Ook hun ouders worden bezocht en zo wordt 
deze arme gezinnen sociale en praktische hulp 
geboden.

Pozoblanco – Rehabilitatiecentrum 
voor verslaafden

Het aantal verslaafden is in Spanje tweemaal 
zo hoog als in Nederland. Nabij het Zuid-
Spaanse Pozoblanco werkt ECM mee aan een 
rehabilitatiecentrum voor verslaafden, met 
als naam ‘El Buen Samaritano’, de Barmhartige 
Samaritaan. Het centrum richt zich op preventie 
van alcohol- en drugsconsumptie, het 
begeleiden van verslaafden en hun families en 
de re-integratie van ex-verslaafden.

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.

steun ons
ing 254997
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n 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,  

7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org  

| www.ecmnederland.nl | Redactie: Jordi Kooiman,  

Rianne Bonk, Hans Kuijpers | Foto’s: eigen beheer 

en www.shutterstock.com | Ontwerp: Frivista | 

Vormgeving: Hans Arentsen | Giften: ING 254997, 

belastingaftrekbaar.
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kort nieuws • Biennial-blog

Europa is in beweging. Graag brengen we u het laatste nieuws 
en nodigen we u uit uw reactie achter te laten. Volg ons op www.
ecmnederland.nl/blog. Daar vindt u bijvoorbeeld nu het laatste 
nieuws vanuit Spanje over de Biennial (14-21 april).

 
kort nieuws • Kom in actie voor Polen

Polen verlangt naar Vaste Hoop. Poolse christenen over het hele 
land verspreid vinden elkaar in het verlangen hun landgenoten 
die Hoop aan te bieden. Ondersteun hen door van 15 tot 21 
juli praktisch aan de slag te gaan voor de inwoners van Piła, 
in een team van Poolse en internationale deelnemers. Door 
bijvoorbeeld weeshuizen te schilderen, huizen van arme gezinnen 
op te knappen, of met aan huis gekluisterde gehandicapten te 
wandelen, laat je Jezus’ liefde zien. Kijk voor meer informatie op 
www.ecmnederland.nl/hoopinactie.

Steun het ECM-werk 
Geef uw gift via: ING 254997
www.ecmnederland.nl

europa verlangt 
geKend te Worden

HEt EvANGElIE GEEft 
ruIMtE voor wArE 

vrIENdSCHAP




