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6 Jezus ontdekken in Rostock-
Evershagen
Gemeinschaft leben. Jesus entdecken. Met dat 
ideaal op hun netvlies wonen en werken Ger-
rit en Jorine van Dijk sinds 2015 in de wijk 
Evershagen in het Noordoost-Duitse Rostock. 
Ze willen hun buurt mooier maken door 
goed te doen en tegelijk ruimte bieden om 
Jezus te ontdekken. “Want je leven verandert 
pas echt als je Jezus Christus leert kennen.”

12 Familie Van den Bogerd: van 
Breda naar Verona
Sinds 2012 zetten Jacob en Janneke van 
den Bogerd zich in voor gemeentestichting 
in Breda. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. 
Onder de naam ‘Casa della Vita’ beginnen ze 
in het Noord-Italiaanse Verona een nieuw 
initiatief. “We zijn geraakt door de nood in 
Italië en willen het goede nieuws van Jezus 
brengen.”
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Jullie zullen blij zijn

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen”, zegt Jezus 
tegen de apostelen aan het begin van de lijdenstijd (Johannes 16:12-22). Wij weten nu dat 
Jezus doelde op zijn kruisdood. Voor zijn geliefden toen was dat een vooruitzicht dat niet te 
verdragen was, en niet te bevatten, zodat Hij het nog maar niet tegen hen zegt.
Dit is wat Hij wel zegt: “Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.” 
Daarmee doelt Hij op zijn wederopstanding en het nieuwe leven. Hij gebruikt het beeld van 
de vreugde van een barende vrouw, die zich de pijn en de moeite niet meer herinnert zodra 
zij een nieuw leven in haar armen houdt. Jezus tilt daarmee de dingen die toen met Pasen 
stonden te gebeuren naar een geestelijke wetmatigheid, die van alle tijden is. 

Ook vandaag is er zicht op nieuw leven en een totaal nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld 
wordt uit de schoot van de oude geboren. In Jezus werd dat mogelijk, eens en voor altijd. 
Maar het moet ook telkens weer gebeuren. Jezus nodigt zijn volgelingen uit om zich voor te 
bereiden op barensnood en nieuw leven, waarvoor Hij zijn Geest als verwekker stuurt. Toen 
niet en ook nu niet was de vreugde alom en voor iedereen. De gebroken wereld draait door 
en is nog steeds ziende blind. “Waar de wereld blij zal zijn, zullen jullie huilen en weeklagen.” 
Gods nieuwe wereld is nu nog met weeën aanstaande, ook al mogen we vandaag al sporen 
van het koninkrijk ontwaren. Ooit zal dat alom werkelijkheid worden. Daarin mogen we 
geloven. Daarop mogen we hopen in het volste vertrouwen dat Gods liefde zal overwinnen.

In deze ‘coronatijden’ ervaren we de gebroken wereld op een heel bijzondere manier. 
Onderweg naar Gods nieuwe wereld mogen we ons aan zijn waarheid vasthouden en wat er 
ook gebeurt schuilen in de schaduw van de Allerhoogste. “In de nood zal Ik bij je zijn, en je 
beschermen en bevrijden omdat je met mijn naam vertrouwd bent, en Mij liefhebt. Ik zal je 
redding zijn.” Ook al zou je last hebben van de coronapandemie. 
Ook onze ECM-zendingsfamilie wordt door de coronamaatregelen getroffen. Ons 
tweejaarlijks ECM-congres (de ‘Biennial’) – dat in de eerste week van april in Kroatië zou 
worden gehouden, met zo’n vijfhonderd ECM’ers – is uitgesteld tot volgend jaar. In plaats 
daarvan vindt dit jaar een virtuele conferentie plaats. Ondertussen staan in Breda Jacob 
en Janneke van den Bogerd met hun beide zoontjes in de startblokken (en tussen de 
verhuisdozen) voor uitzending naar Verona, maar de Italiaanse grenzen zijn dicht...
God is erbij en maakt ons op de weg van het leven vertrouwd met de weg naar het leven, met 
overvloedige vreugde bij Hem en groot geluk aan zijn rechterzijde, voorgoed. Wij zullen blij 
zijn.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Ook onze ECM-
zendingsfamilie wordt door 

de coronamaatregelen 
getroffen
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VAN HET ZENDINGSVELD

Familie Knol op weg naar Spanje

Henk en Hanneke Knol zijn dit jaar door 
ECM Nederland aangenomen als kandidaat-
zendingswerkers. Ze bereiden zich momenteel met 
hun vier kinderen voor op uitzending naar Zuid-
Spanje, waar ze zich fulltime willen gaan inzetten voor 
het Evangelie.
Henk had zijn eigen autobedrijf, Hanneke heeft een 
achtergrond in de zorg. Getriggerd door een sterk 
verlangen om God fulltime te dienen, maakten ze in 
2019 met hun gezin per camper een verkenningsreis 
door Europa. Ze brachten onder meer een paar 
maanden door in Spanje, waar ze een duidelijke roeping 
ervaarden. “Spanje is een rooms-katholiek land en er 
is veel religiositeit, maar veel mensen zijn niet bekend 
met de liefde en het genadewerk van Jezus Christus”, 
vertellen ze. “Wij willen Jezus’ liefde beantwoorden door 
lief te hebben en ons uit te strekken naar de mensen om 
ons heen. We hopen dat de Spanjaarden op die manier 
Jezus kunnen gaan (her)kennen.”
Meer info: www.ecmnederland.nl/knol.

Nieuwe kandidaten voor Zweden

Ook voor Zweden heeft ECM Nederland nieuwe 
kandidaat-zendingswerkers mogen verwelkomen: 
Arend Jan en Esther Poelarends. Zij bereiden zich 
momenteel voor op uitzending naar Kil, een plaats 
met ongeveer 8.000 inwoners, ruim 300 kilometer ten 
westen van Stockholm. 
Het is de droom van Arend Jan en Esther om in 
Kil huisgemeenten te starten. “De kerk startte met 
gemeenten aan huis. Simpel, maar zo krachtig. Dat 
willen wij: terug naar de basis”, zeggen ze. Sport speelt 
een grote rol in Kil en dat willen Arend Jan en Esther 
in hun werk gaan gebruiken, onder meer door het 
concept van sportcommunities.
Arend Jan is sportleraar en Esther kapster. In 2007 
kwamen ze tot een levend geloof. “Het zette ons leven 
op de kop”, vertellen ze. “Vanuit onze passie en liefde 
voor Jezus willen we meebouwen aan zijn koninkrijk.”
Meer info: www.ecmnederland.nl/poelarends.



OP 26 NOVEMBER WERD ALBANIË GETROFFEN DOOR EEN ZWARE AARDBEVING. ECM-ZENDINGSWERKERS BAUKE EN EVIE 
DEELSTRA WAREN KORT DAARVOOR NAAR HOOFDSTAD TIRANA VERHUISD OM EEN NIEUWE BEDIENING TE BEGINNEN. ZE 
BESLOTEN SPONTAAN EEN HULPACTIE OP TE ZETTEN. BIJNA 10.000 EURO WERD GEDONEERD. OMDAT VEEL MENSEN NOG 

STEEDS IN TENTEN VERBLIJVEN EN DE WEDEROPBOUW VAN HUN HUIZEN LANG KAN DUREN, WILLEN ZE HET GELD INZETTEN 
OM ‘CONTAINERS’ AAN TE SCHAFFEN DIE ALS TIJDELIJKE WONING VOOR MENSEN KUNNEN FUNGEREN.

“So, jij ken je koffers wel 
gaan pakken”

Ben je bereid om de zending in te 
gaan? Die vraag hoorden Arend Jan 
en Jacqueline Zwart 25 jaar geleden 
op Opwekking. “Ik weet nog dat we 
gevraagd werden om in antwoord 
te gaan staan en het tweede couplet 
van ‘Abba, Vader’ te zingen”, vertelt 
Arend Jan. “Daarna heb ik een 
kwartier zitten huilen. Voor me zat 
een Amsterdamse vrouw. Ze zei, zich 
omdraaiend: ‘So, jij ken je koffers wel 
gaan pakken.’”
In een uitgebreid interview op 
onze website vertellen Arend Jan 
en Jacqueline over het proces dat 
ze daarna doormaakten. De vraag 
die op die conferentie gesteld 
werd, bleef hen bezighouden 
en vele jaren later, net voor de 
kerst in 2015, verhuisden ze naar 
Portugal. Daar zetten ze zich nu als 
ECM-zendingswerkers in voor de 
verspreiding van het Evangelie.
Lees het hele interview op onze 
website: www.ecmnederland.nl/
pakjekoffers
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Noodfonds voor gevol-
gen coronavirus

De afgelopen weken werden 
wereldwijd maatregelen genomen 
om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Het 
zal iedereen op meer of minder 
heftige wijze getroffen hebben. 
Voor ECM International had het 
grote gevolgen. Onze tweejaarlijkse 
conferentie, de ECM Biennial, 
moest worden afgezegd. Bijna 
vijfhonderd ECM’ers zouden zich 
in Kroatië verzamelen om elkaar te 
ontmoeten en toegerust te worden. 
Als alternatief werd begin april een 
online conferentie georganiseerd 
met seminars, gebed, discussies en 
meer. Het plan is om de Biennial in 
het voorjaar van 2021 in te halen.
Door de annulering zijn hoge kosten 
ontstaan voor ECM. Het exacte 
bedrag is nog niet bekend, maar 
het gaat om omvangrijke schade. 
ECM heeft hiervoor een noodfonds 
in het leven geroepen. Wilt u het 
fonds ondersteunen? Maak een gift 
over naar NL02 INGB 0000 2549 97 
tnv Stichting ECM Nederland onder 
vermelding van ‘Corona Noodfonds’. 
Zie ook de achterpagina.

Nieuw bestuurslid

Kees van der Wilden is toegetreden 
tot het bestuur van ECM Nederland. 
Kees is al jaren betrokken bij 
zending. Zo was hij twaalf jaar 
als staflid betrokken bij de 
zendingsafdeling van de World 
Evangelical Alliance en werkte 
hij acht jaar voor de EZA. Hij is 
momenteel betrokken bij Nederland 
Zoekt en Connecting Churches. Hij 
is tevens mentor van jonge leiders 
in de wereld en geeft trainingen 
aan kerken. We zijn blij dat hij zijn 
grote ervaring wil delen in het ECM-
bestuur!

“Voor in de agenda:de 15e editie van de ECM StepRace vindt plaats op 
zaterdag 3 oktober 2020 in Deventer!”Volg ons opwww.facebook.com/ecmsteprace



Jezus ontdekken in 
Rostock-Evershagen
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Gemeinschaft leben. Jesus entdecken. Met dat ideaal op hun netvlies wonen en werken 
Gerrit en Jorine van Dijk sinds 2015 in de wijk Evershagen in het Noordoost-Duitse 
Rostock, uitgezonden door de GZB, gedetacheerd bij ECM. Ze willen hun buurt 
mooier maken door goed te doen en tegelijk ruimte bieden om Jezus te ontdekken. 
“Want je leven verandert pas echt als je Jezus Christus leert kennen.”

“Zeker in het begin was er drempelvrees: 
moet je hier over God praten?”

Met ‘lijden om Christus’ wil’ wordt waarschijnlijk 
iets anders bedoeld, maar een bezoekje aan het 
wekelijkse straatcafé van Haltepunkt E – de naam van 
het project van Gerrit en Jorine – komt in de buurt. 
Het café vindt áltijd plaats, dus ook op deze ijskoude 
woensdagochtend. De thermometer belooft een paar 
graden boven nul, maar de straffe wind zet daar een 
dikke min voor. De kop heerlijke koffie biedt kort soelaas, 
evenals de terrasverwarmer, maar verder sta je vooral te 
klappertanden. Toch weerhoudt dat veel buurtbewoners 
er niet van om uitgebreid te blijven hangen en met 
elkaar te praten. 
Het straatcafé van Haltepunkt E heeft de afgelopen 
jaren een steeds vastere plaats in het buurtleven in 
Evershagen verworven. Het begon met een eenvoudige 
tent en een paar liter koffie. Inmiddels heeft het team van 
Gerrit en Jorine een omgebouwde Volkswagen Crafter 
tot zijn beschikking; een donatie van hun achterban 
en verschillende gemeenten in Nederland. De bus 
wordt iedere woensdagochtend op het plein tussen het 
grootste flatgebouw van de deelstaat Mecklenburg-
Vorpommern en het winkelcentrum ‘Am Scharren’ 
uitgeklapt tot een uitnodigend café met een paar tafels 
en stoelen, en een grote hoeveelheid koffie en thee. Om 
9.00 uur gaat het café van start en kort daarna is het 
doorgaans al vol. Na afloop van het café eet het team 
met elkaar, waarbij frequente bezoekers ook uitgenodigd 
worden.
Terwijl hij telkens tussendoor met de bezoekers van het 
café grapt, vertelt Gerrit dat het een tijd geduurd heeft 
om het vertrouwen van de mensen te winnen. “Zeker in 
het begin was er drempelvrees: moet je hier over God 
praten of gaat het gewoon om ontmoeting? Wij kiezen 
voor het laatste. We willen relaties aangaan met mensen. 
Vaak kom je dan vanzelf in gesprek over Jezus.”

Voetballen
Het straatcafé is één van de initiatieven van Haltepunkt E 
om te werken aan een groter gemeenschapsgevoel in de 
wijk. “Wij noemen dat Gemeinschaft leben, gemeenschap 
leven”, zegt Gerrit. “In de DDR werd dat voor de mensen 
georganiseerd. Daarna is het weggevallen. We merken 
dat veel mensen verlangen naar ‘meer samen’. Wij willen 
samen met hen de buurt mooier en beter maken.”
Naast het straatcafé organiseert het team een speelgroep 
voor moeders met baby’s en barbecues op speelplaatsen. 
Ook wordt iedere donderdagmiddag gevoetbald. 
“Iedereen mag meedoen, dus ook Ahmed. Dat is soms 
best ingewikkeld voor kinderen uit de rechtse hoek. 
Koerden en Turken doen ook mee, het liefst in hetzelfde 
team. We proberen zo te stimuleren dat kinderen goed 
met elkaar omgaan. Elkaar uitschelden of aanvallen is bij 
ons niet toegestaan.”
Het voetbalproject kreeg in januari een prijs van de 
voetbalbond voor zijn bijdrage aan integratie en 
culturele verscheidenheid. De directeur van FC Hansa 
Rostock bood daarop dertig vrijkaarten voor een 
wedstrijd aan, iets waar het team heel wat kinderen blij 
mee kon maken. 

Wilt u het zendingswerk in Rostock ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van ‘Fonds Van Dijk Rostock’.

Provoceren
Evershagen is 
een wijk met veel 
sociale problemen. 
Kinderarmoede, 
verslaving en kapotte 
families zijn helaas zaken 
van alledag. Gesterkt 
door het Evangelie willen 
Gerrit en Jorine met hun 
team midden in die nood 
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“Misschien begint zo wel een opwekking”

EEN STAMGAST VAN HET STRAATCAFÉ

GERRIT EN JORINE MET HUN 
KINDEREN

TIP VANUIT
ROSTOCK

 Wees goed nieuws voor je wijk.

HET STRAATCAFÉ 
VAN 

HALTEPUNKT E 

gaan staan. Ze helpen door goed te doen, maar ook 
door mensen telkens op Jezus te wijzen. Jesus entdecken 
(Jezus ontdekken) staat als tweede kreet onder het logo 
van Haltepunkt E. 
“Jezus ontdekken is iets actiefs: je wordt er niet 
ingetrokken of toe gedwongen, je doet het zelf”, zegt 
Gerrit. “Wij geloven dat mensen pas echt veranderen 
als ze Jezus Christus leren kennen. We vertellen over 
Hem in verhalen, bijvoorbeeld rond Kerst en binnenkort 
Pasen. We nodigen mensen ook uit om mee te doen met 
ons gebedsmoment voordat het café begint. Bidden 
is iets wat de meesten niet kennen, maar het is een 
toegankelijke manier om iets van spiritualiteit te beleven 
en meer over het geloof te leren.”
Het team heeft iedere dinsdag een Bijbelmoment en wil 
eenzelfde soort format ontwikkelen voor de wijk. Op dit 

moment heeft het team individuele Bijbelleesmomenten 
met buren. “Er zijn mensen die meer willen en veel 
vragen stellen. We willen hen provoceren om een 
volgende stap te zetten. We dagen hen uit, zonder hen te 
overvragen.”
Gerrit beseft dat niet iedereen die met Haltepunkt E 
in contact komt het geloof zal aanvaarden. “Maar er 
wonen 17.000 mensen in onze wijk. Het zou mooi zijn 
als we er 10.000 kunnen bezielen”, lacht hij. “We zijn 
ervan overtuigd dat de allerbeste plek om te wonen een 
plek is waar mensen Jezus leren kennen en waar een 
gemeenschap ontstaat die leeft zoals God het bedoeld 
heeft. Stel je voor dat dat hier gebeurt, waar het geloof 
zo ver weg is en waar mensen er ook niet naar zoeken. 
Het zou Evershagen het mooiste stadsdeel van Rostock 
maken. En misschien begint zo wel een opwekking.”
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“Wij fungeren als een soort ‘kerklab’” 

Kerklab
Haltepunkt E werkt intensief samen met de Freie 
evangelische Gemeinde (FeG) Rostock. “De gemeente 
is heel betrokken bij ons werk en heeft op veel fronten 
meegeholpen”, vertelt Gerrit. “Op dit moment zijn 
we meer een zelfstandig project aan het worden, 
maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om 
elkaar te versterken. We vinden het belangrijk dat 
missionaire projecten altijd in bestaande kerkstructuren 
geïntegreerd worden. Je profiteert van elkaar en maakt 
elkaar sterker. Wij fungeren als een soort ‘kerklab’ waar 
geëxperimenteerd kan worden met manieren om 
missionar kerk te zijn. Daar heeft de FeG ook wat aan.”
“Kerk is voor ons gemeenschap met God, met elkaar 

en met het hele lichaam van Christus”, vervolgt Gerrit. 
“In die zin zijn wij in Evershagen nu al een kerk. En zo 
bezien is de relatie met andere kerken, zoals de FeG, heel 
belangrijk.”
Haltepunkt E zoekt ook steeds weer samenwerking met 
seculiere partners, zoals voetbalclub Hansa Rostock, de 
voetbalbond, het buurthuis, woningbouwverenigingen 
en een jeugdclub. “Ik zit ook in de stadsdeelraad en dat 
levert veel contacten op”, zegt Gerrit. “We proberen met 
Haltepunkt E een kernfunctie in de wijk te vervullen. Dat 
is nieuw hier, want die rol had de kerk nooit. Voor ons is 
het een heel concrete manier om te laten zien dat het 
Evangelie werkelijk goed nieuws voor Evershagen is.”

Gerrit en Jorine begonnen in 2015 als pioniers het 
werk in Rostock-Evershagen. Afgelopen jaar werd hun 
team uitgebreid. Benedikt en Linda Günther werden 
vanuit hun gemeente in Potsdam (nabij Berlijn) 
uitgezonden om het werk in Rostock te versterken. Ze 
brengen veel ervaring met kerkplanting in het oosten 
van Duitsland met zich mee. Ook voegde Alexandra 
Boger, een voormalige stagiaire, zich bij het team. Een 
vrouw uit de FeG Rostock draaide al langer mee in het 
team.

Haltepunkt E maakt deel uit van het werk van ECM, 
maar is ook aangesloten bij andere netwerken: City 
to City Europe en Fresh Expressions. City to City is 
een initiatief van onder anderen Tim Keller om de 
verspreiding van het Evangelie in grote steden te 
stimuleren. Het netwerk focust op de toerusting 
van lokale gemeenteplanters en is inmiddels 
actief in meer dan dertig Europese steden. Fresh 
Expressions is een netwerk van nieuwe kerkvormen. 
Het uitgangspunt is dat God overal aan het werk is – 
ook als ergens nog geen kerk aanwezig is – en dat je 
daar met missionaire initiatieven bij kunt aansluiten. 
De gemeenten die daaruit groeien, hebben vaak 
geheel andere vormen dan de kerk gewend is: frisse 
expressies. Lees meer op www.citytocityeurope.com 
en www.freshexpressions.de. 

Uitbreiding team City to City Europe en 
Fresh Expressions

JORINE BAKT KOEKJES MET KINDEREN UIT DE WIJK
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Drugsverslaafden zijn mensen waar velen met een boog 
omheen lopen. Uit afkeer, uit schaamte of gewoon omdat 
ze er geen raad mee weten. Het ECM-initiatief El Buen 
Samaritano (Spaans voor de barmhartige Samaritaan) ziet 
de nood van deze mensen en komt in actie. Al sinds 1993 
vangt het centrum in het zuiden van Spanje verslaafden 
op om hen te helpen bij hun herstel en hun re-integratie 
in de samenleving. Daarnaast zet het centrum zich volop 
in voor educatie en preventie. Door middel van een eigen, 
ecologische olijfgaard wordt deels in de eigen inkomsten 
voorzien.
Honderden verslaafden hebben dankzij El Buen 
Samaritano de afgelopen jaren hun weg terug naar de 
samenleving kunnen vinden. Velen hebben in het centrum 
ook kunnen kennismaken met de liefde en de genade van 
Jezus Christus, want El Buen Samaritano werkt vanuit een 
duidelijke christelijke, missionaire identiteit. Zie ook www.
ecmnederland.nl/elbuensamaritano.

In het zuidwesten van Duitsland werkt ECM samen met 
de Duitse zendingsorganisatie DMG om vluchtelingen 
te helpen. Het team van zendingswerkers schiet te hulp 
bij medische, juridische en sociale nood en ondersteunt 
bij taalontwikkeling en praktische zaken als vervoer. Veel 
vluchtelingen – zoals Tamils, Koerden, Turken en Arabieren 
– zijn blij met het contact, de hulp en de maandelijkse 
Engels-Arabische kerkdienst die het team aanbiedt. 
Vimal en Louise Vimalasakaran maken al twintig jaar deel 
uit van het team. “Vluchtelingen worden geconfronteerd 
met een onzekere toekomst en hun levens zijn vaak vol 
van strijd”, vertellen zij. “We zien dat zij verlangen naar 

Gods liefde voorleven

WIJ ZIEN EEN ANDER EUROPA

Gods liefde moet niet alleen verkondigd, maar ook geleefd worden. Sociale actie is een 
integraal onderdeel van het zendingswerk van ECM. Door recht te doen en barmhartig 
te zijn, wordt Gods liefde voor gebroken mensen weerspiegeld. ECM initieert en onder-
steunt tientallen sociale projecten in Europa. Een handgreep.

Wilt u één van onze sociale projecten ondersteunen? Op 
www.ecmnederland.nl/projecten staat een overzicht van al 
onze initiatieven, met daarbij de mogelijkheid te doneren.
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veiligheid, comfort, acceptatie en bescherming. Onze 
diepste wens is dat ze Jezus Christus zullen vinden als het 
ware toevluchtsoord voor hun ziel.”

Dichter bij huis: in Deventer runnen Albert-Jan en 
Jacqueline Cloo het inloophuis De Ontmoeting, waar 
mensen terechtkunnen voor een kop koffie, een gesprek, 
een goedkope maaltijd en gratis kleding. Door middel van 
een boekwinkel worden de kosten van het centrum deels 
gedekt. 
Veel eenzame en hulpbehoevende Deventenaren vinden 
in De Ontmoeting een plek waar ze hun hart kunnen 
ophalen. Ter illustratie: De Ontmoeting verwelkomde 
in 2019 ruim 700 eters tijdens de zogenoemde Open 
Maaltijden, opende iedere vrijdag zijn deuren voor 60 tot 
80 gasten en deelde gratis ruim 1.800 kledingstukken uit. 
Het werk werd zelfs onderscheiden door de gemeente 
Deventer, die De Ontmoeting een vrijwilligersprijs 
toekende in de categorie ‘Zorgzame organisatie’. Zie ook 
www.deontmoeting-deventer.nl.

Câmpina is een Roemeense stad in nood. Eenzaamheid, 
armoede en sociale misstanden zijn helaas geen 
uitzondering. In 2006 stichtte de Nederlandse Jurjen Nagel 
hier samen met zijn Roemeense vrouw Loredana (foto) het 
Centrul Crestin Nehemia, waar sinds 2016 ook de ECM-
zendingswerkers Jeroen en Marieke Baks bij betrokken zijn. 
De gemeente wil een liefdevolle gemeenschap zijn, die de 
samenleving op elk niveau wil dienen. 
Om iets aan de nood in Câmpina te doen, richtte de 
gemeente de gaarkeuken Poftă Bună op (Roemeens voor 
‘eet smakelijk’). Poftă Bună richt zich op ouderen, zieken en 
arme kinderen en helpt iedere week tientallen mensen aan 

goede, gezonde maaltijden. “We willen relevant zijn voor 
onze omgeving”, zegt Jeroen Baks. “We willen de liefde van 
Jezus op een relevante manier laten zien aan de mensen.”
Lees ook het uitgebreide artikel over Poftă Bună in ons 
magazine van december 2018, te vinden via www.
ecmnederland.nl/archief-ecm-magazine. Lees meer over 
de familie Baks in de kinderrubriek van dit nummer (pagina 
14-15).

ECM-zendingswerkers Peter en Oksana Savka zetten zich 
in het Oekraïense Lviv in voor weeskinderen. Met hun 
Orphan Care-programma zoeken ze christelijke families 
die weeskinderen en -jongeren willen adopteren. Ze geven 
de ouders trainingen, adviseren bij al het papierwerk voor 
de adoptie en begeleiden de families door het adoptiepro-
ces. Ze verzorgen ook jaarlijkse Orphan Care Family-kam-
pen. Sinds de start van het programma vonden honderden 
kinderen en jongeren een plek in een christelijke familie.

“We willen de liefde van Jezus op een relevante 
manier laten zien aan de mensen”

“Onze diepste wens is dat ze Jezus Christus 
zullen vinden”

BID VOOR EUROPA

1 Bid voor Europa, nu het corona-
virus veel samenlevingen ontregeld 
heeft en de levens van vele mensen 
heeft geraakt. Bid ook voor ECM, 
dat de verspreiding van het Evan-
gelie niet zal lijden onder de grote 
financiële schade die ECM Inter-
national ondervindt.

2 Bid voor Rostock-Evershagen. 
Bid dat steeds meer bewoners van 
de wijk door het missionaire pro-
ject Haltepunkt E Jezus zullen ont-
dekken.

3 Bid voor onze nieuwe kandidaat-
zendingswerkers: Henk en Hanne-
ke Knol voor Spanje en Arend Jan 
en Esther Poelarends voor Zweden. 
Bid dat God hun voorbereiding 
zegent.

4 Bid voor de familie Van den Bo-
gerd, die hun vertrek naar Verona 
om een nieuwe bediening te begin-
nen moesten uitstellen. Bid dat ze 
spoedig op hun nieuwe bestem-
ming terecht zullen komen.

5 Dank dat we een grote God heb-
ben die alles in zijn handen houdt, 
van mondiale crises tot het leven 
van ieder persoonlijk. Prijs Hem 
om zijn grote naam.

Abonneer u op onze gebedskalender via 
www.ecmnederland.nl/bidden.
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Een ander Europa is geen Utopia. Door genade is Gods nieuwe wereld van geloof, hoop 
en liefde nabij. ECM-zendingswerkers zoeken die nieuwe wereld, nodigen anderen uit 
om mee te zoeken en inspireren ons tot navolging. Een greep uit hun verhalen.

VERHALEN UIT EUROPA

Sinds 2012 zetten Jacob en Janneke van den Bogerd zich 
in voor gemeentestichting in Breda. Nu is het tijd voor een 
nieuwe stap. Onder de naam ‘Casa della Vita’ beginnen 
ze in het Noord-Italiaanse Verona een nieuw initiatief. 
“We zijn geraakt door de nood in Italië en willen het goede 
nieuws van Jezus brengen.”

Op het moment van publicatie hadden Jacob en 
Janneke al onderweg willen zijn naar hun nieuwe 
zendingsbestemming, maar het coronavirus verhinderde 
dat. De regio rond Verona zit op slot en dus moet het 
gezin wachten. Omdat ze hun huis in Breda moesten 
overdragen, zijn ze uitgeweken naar een vakantiehuisje in 
Zuid-Limburg. De hoop is dat ze begin mei alsnog kunnen 
vertrekken. “Het is een avontuur”, zegt Jacob. “Al onze 
plannen zijn in de war geschopt. Maar we blijven er relaxed 
onder. We hebben een grote God.”

Huis van leven
Jacob en Janneke hebben in Verona een oude boerderij 
gevonden (sommige delen dateren nog uit 1700), waar 
ze hun ‘Casa della Vita’ willen vestigen, een huis van leven. 
Vanuit daar willen ze werken aan een Italiaanstalige, 
christelijke, interculturele gemeenschap. De boerderij ligt 
net buiten de eerste stadswijk van Verona, waarin geen 

evangelische of protestantse gemeenten present zijn. 
“Casa della Vita heeft drie pijlers”, vertelt Jacob. 
“Community, education en retreat. Naast de gemeenschap 
die we willen vormen, willen we graag samenwerken met 
andere kerken en organisaties. We willen ons daarbij ook 
inzetten voor discipelschap onder Italiaanse christenen. 
Dat is iets wat in de vaak kleine Italiaanse kerken op dit 
moment erg gemist wordt.” 
De pijler retreat houdt in dat Jacob en Janneke in een deel 
van hun huis vakantiewoningen gaan maken. “Bijvoorbeeld 
voor mensen uit onze Nederlandse achterban, die graag in 
Italië rust willen vinden”

Bagage
Sinds 2016 komen Jacob en Janneke regelmatig in Italië. 
Vanaf het begin werden ze geraakt door de nood die ze 
zagen. “Je staat er niet snel bij stil, omdat Italië bekendstaat 
als katholiek land, maar slechts heel weinig mensen 
hebben nog iets met het geloof. Wij willen het goede 
nieuws van Jezus brengen.”
Hun jarenlange ervaring met missionair werk in Breda 
nemen Jacob en Janneke mee. “De context is in Verona 
natuurlijk anders, maar we hebben in Breda veel lessen 
geleerd en we weten nu beter door welke fases je gaat met 
een missionair project. Die bagage nemen we mee.”

Lees meer over het werk van de familie Van den Bogerd op www.ecmnederland.nl/bogerd. Zie ook de oproep op de achterpagina.

JACOB EN JANNEKE EN HUN TWEE ZOONS JUDAH EN JEZRA STAAN OP HET PUNT NAAR ITALIË TE VERTREKKEN.

Familie Van den Bogerd: van Breda naar Verona
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ECM Nederland is al ruim tien jaar actief in de wijk ‘de 
Dreesch’ in Schwerin. Sinds vorig jaar zomer is het werk 
uitgebreid naar een nieuwe wijk van de Noordoost-Duitse 
stad: Lankow. Gerard en Janneke de Wit leiden de kerk-
plant. “We zagen een witte vlek op de kaart: in Lankow 
wonen 10.000 mensen die nauwelijks met christenen in 
aanraking komen.”

Gerard en Janneke werden begin 2018 door de GZB 
uitgezonden naar Schwerin (gedetacheerd bij ECM). Ruim 
een jaar lang verdiepten ze zich in de taal en de cultuur 
van hun nieuwe woonplaats en oriënteerden ze zich op 
missionaire mogelijkheden. De keuze viel uiteindelijk op 
Lankow, een wijk met veel ‘Plattenbau’, net als de Dreesch, 
maar met eigen uitdagingen. 
Er wonen vooral Duitsers, minder migranten, en de 
gemiddelde leeftijd is hoger. Er is veel eenzaamheid 
en isolement; meer dan de helft van de wijk bestaat uit 
eenpersoonshuishoudens. “Er hangt een sfeer van: beter 
wordt het toch niet”, zegt Gerard. “Ik vind het hopeloos. 
Veel mensen wachten simpelweg op het einde.”

Regenboog
Gerard en Janneke werden op verschillende manieren 
bevestigd in hun keuze voor Lankow. “We hadden 
bijvoorbeeld een gesprek met de locoburgemeester van 
Schwerin”, vertelt Gerard. “Toen we hem vroegen waar we 
de stad het beste zouden kunnen dienen, zei hij direct: 
Lankow.”
Het vinden van een geschikte woning was een heel 
praktische bevestiging. Woningen met meer dan twee 

slaapkamers zijn er amper in Lankow, maar door een 
pilotproject van een woningbouwvereniging konden 
Gerard en Janneke een ruim appartement midden in de 
wijk krijgen. Precies boven die flat zagen ze op een dag een 
regenboog. Janneke: “Het liet ons zien dat God hier allang 
aan het werk is. We hoeven ons niet af te vragen: waar of 
hoe zullen we beginnen? We kunnen simpelweg aansluiten 
bij wat God hier al doet.”

Afval prikken
Op een kleine, vergrijsde gemeente aan de rand van de 
wijk na is de kerk volledig afwezig in Lankow. Gerard 
en Janneke verlangen ernaar om mensen met Jezus 
in aanraking te brengen, zodat een nieuwe christelijke 
gemeenschap kan ontstaan. 
Het klinkt als een immense opgave, maar Gerard en 
Janneke beginnen heel eenvoudig en klein: rondjes lopen 
door de wijk, afval prikken, sociale instanties in de wijk 
bezoeken, kennismaken met de dame van de kiosk (het 
sociale knooppunt in Lankow), een verloederde speeltuin 
opknappen... “Negen van de tien keer blijven mensen staan 
en raak je aan de praat”, zegt Janneke. 
Uit de gesprekken blijkt dat veel 
wijkbewoners een plek missen om 
gemeenschap te beleven. Daar 
willen Gerard en Janneke de 
komende tijd op inzetten. “We 
willen gelegenheden creëren 
om elkaar te ontmoeten én om 
Jezus te leren kennen.”

Volg en ondersteun het werk van Gerard en Janneke via www.ecmnederland.nl/dewit

GERARD EN JANNEKE EN HUN KINDEREN ARON, LISA EN LARS WONEN SINDS 2018 IN SCHWERIN.

Het Evangelie waaiert uit in Schwerin
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Bidden helpt! Bid je mee?

* Dank dat het zo goed gaat met Stan en zijn broers en zusje. Dank ook voor het
              christelijke vriendje dat hij op school heeft.
* Bid dat Stan nieuwe gelovige vrienden krijgt en dat hij zijn schoolwerk goed kan maken.
* Bid dat de kerk in Câmpina groeit.

Roemenië

Roemenië is een land in het 
zuidoosten van Europa. Het 
grenst aan de Zwarte Zee. 
De hoofdstad van Roemenië 
is Boekarest. Die stad noe-
men ze ook wel ‘het kleine 
Parijs’, 
omdat de 
stad zo 

mooi is. Er wonen ongeveer 22 miljoen 
mensen in Roemenië.
In de winter is het er erg koud en in de 
zomer erg warm, omdat Roemenië een 
landklimaat heeft. Je hebt er heel mooie 
natuur en een mooi berggebied, dat de 
Karpaten heet.
Tot 1989 was Roemenië een communis-
tisch land, met een dictator die heel erg 
de baas speelde. Er hebben heel veel 
mensen geleden omdat hij president 
was. Roemenië is ook een arm land. 
Heel veel Roemenen hebben nog nooit 
van God en de Here Jezus gehoord en 
hebben vaak geen hoop meer. Stan, 
Micha, Elianne en Timon wonen samen 
met hun ouders in Câmpina. Al heel lang 
helpen ze daar in de kerk. Ze helpen 
oude, zieke en arme mensen en vertellen 
de mensen over het Evangelie.

Hoi,

Ik ben Stan en ik ben 13 jaar. Ik woon al tien jaar in 
Roemenië samen met mijn ouders, broers en zus. 
Ik woon al bijna vier jaar in de stad Câmpina. Eerst 
vond ik het best moelijk om te verhuizen, maar nu 
heb ik het hier wel naar mijn zin. Ik heb veel vrien-
den en op school gaat het goed. 
Ik ga naar een kerk met honderd mensen. Mijn 

vader preekt soms en mijn 
moeder doet de zondags-
school. De voorganger is uit 
Nederland en er is nog een 
koppel uit Nederland. Voor 
mij is dat fijn, want daar-
door voel ik mij meer thuis. 
De voorganger heeft twee 
zoons, waar ik soms mee 
omga, en één van de zoons 
zit met mij in de klas. Het is 
heel fijn dat ik niet de enige 
christen in de klas ben. 
In mijn vrije tijd fiets ik 
veel. Ik leer om basgitaar te 
spelen en ik zit op atletiek. 
Ik ben heel blij waar ik nu 
woon. Er is veel natuur en 
daar hou ik van. Er zijn heel 
veel bergen in de buurt, 
waar ik kan fietsen. 
Sinds vandaag zijn alle scho-
len dicht vanwege het coro-
navirus. Ik vind mijn moeder 
erg streng, want we moeten 

op de gewone tijd opstaan en huiswerk maken in 
plaats van dat we nu extra vakantie hebben.
Ik maak ook YouTube-video’s voor mijn YouTube-
kanaal. Ik zal het heel erg waarderen als je mij helpt 
om dit jaar honderd abonnees te halen! Op You-
Tube heet ik StinyStan.

Groetjes,
Stan 

Stan in Roemenië

Even lachen!

Twee aardappels worden geprakt. Zegt de 
ene aardappel tegen de andere: “Nu zitten 
we echt in de puree!”
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STAN (LINKS) MET ZIJN VADER JEROEN, ZIJN MOEDER MARIEKE EN ZIJN BROERS EN ZUSJE MICHA, TIMON EN ELIANNE.
IN DE OMGEVING VAN CÂMPINA ZIJN VEEL BERGEN, WAAR STAN GRAAG FIETST.

T I M I S O A R A

R W R G A O E S B

D O O G R W K A A

J L E E M I A R C

E V M M O N N M L

Z E E D E T T A A

U N N A D E I L V

S A I N E R N E A

B O E K A R E S T

ARMOEDE
BACLAVA
BOEKAREST
JEZUS
KANTINE
ROEMEENS
ROEMENIE
SARMALE
TIMISOARA
WINTER
WOLVEN

Roemenië

Oplossing

Wil je Stan een brief terugschrijven?

Stuur ‘m naar ecmnederland@ecmi.org of

ECM Nederland, Maagdenburgstraat 18, 

7421 ZC Deventer, en wij zorgen dat hij de 

brief krijgt. Hij vindt het heel leuk om post 

te krijgen!
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