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2 ECM EUROPA INFO

Een nieuw 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

Co Kaptein – Lamezia Terme, Italië
Vier jongeren uit Milaan kwamen in september 
naar Lamezia Terme in de regio Calabrië om op 
twee verschillende plekken in de stad te evan-
geliseren. Ze gebruikten daarbij een bus met het 
opschrift: ‘God zoekt u!’ 
“Het was een bijzondere trekpleister”, vertelt Co 
Kaptein. “Een gedeelte van de bus was ingeruimd 
voor gesprek, ondersteuning en advies. Een 
ander gedeelte was ingericht als eethoek, met 
de mogelijkheid om Bijbelstudie te doen. Ook 
waren er veel boeken, Bijbels en brochures in 
diverse talen uitgestald. Prijs de Heer voor de vele 
contacten die er in die periode waren! Er werden 
veel brochures uitgedeeld en er waren goede 
gesprekken. Ook voor onze gemeenteleden was 
deze tijd heel belangrijk. We hebben het als een 
zegen ervaren.”

Jacob & Janneke van den Bogerd – Breda, Nederland
Onder de naam Licht! werken Jacob en Janneke 
van den Bogerd aan de ontwikkeling van kleine 
christelijke gemeenschappen in de Bredase wijk 
Heuvel, zogenoemde ‘Lichtfamilies’. De Arabische 
Lichtfamilie beleefde onlangs een heftige tijd. “Er 
was veel verdriet bij een gezin”, vertellen Jacob 
en Janneke. “Bij één van hun drie kinderen, een 
jongen van 11 jaar, is kanker geconstateerd. 
Inmiddels heeft hij de eerste chemokuur gehad. 
Aangrijpend om de wanhoop en pijn mee te ma-
ken. Maar er vond een wonder plaats. Voordat de 
jongen ziek werd, was zijn moeder al tot geloof 
gekomen. Tijdens zijn ziekte volgden zijn vader 
en broer. En daarna gaf hij ook zelf zijn leven aan 
Jezus. Jacob en zijn collega Danny Zakko hebben 
voor hem gebeden en hem gezalfd. We bidden 
om een wonder. En we zijn dankbaar voor het 
grootste wonder dat al heeft plaatsgevonden in 
hun levens!”

Busevangelisatie in Calabrië Een lichtende familie in Breda



COLUMN

Niet voor God?

In 2019 ga ik na dertien mooie jaren bij ECM aan de slag in 
een nieuwe functie als projectmanager events en stu-
diereizen bij een adviesbureau voor primair onderwijs in 
Deventer. Onze oudste dochter (7) had onmiddellijk twee 
bezwaren. “Maar dan kan ik niet meer meedoen aan de 
StepRace!” zo luidde de eerste. In oktober stepte zij maar 
liefst dertig kilometer voor ‘fonds Bonk’, waar ze zichtbaar 
van genoot en terecht apetrots op was. Dit bezwaar was 
snel weggewuifd: genoeg mooie fondsen om volgend jaar 
samen voor te steppen.
Het tweede bezwaar vereiste wat meer nuance: “Maar dan 
werk je niet meer voor God!” Hmmm. Door de jaren heen 
reageerden christenen bij het horen over mijn werk meer 
dan eens in de trant van: “Oh wauw! Je werkt dus in Gods 
koninkrijk! Dat lijkt me fantastisch!” Natuurlijk hebben ze een 
punt. Door mijn werk bij ECM heb ik de uitzending van vele 
zendingswerkers mede mogelijk gemaakt en zij zijn heel 
concreet bezig met de groei van Gods koninkrijk in Europa. 
Heel bijzonder om zo dicht op het missionaire vuur te zitten.
Toch gaan mijn haren rechtovereind staan bij een der-
gelijke verheerlijking van mijn huidige werk. Alsof Gods 
koninkrijk zich beperkt tot de muren van kerken en christe-
lijke instanties! Alsof het ideaalbeeld is dat alle christenen 
voor christelijke werkgevers werken. Gods koninkrijk is 
overal waar zijn kinderen Hem inademen en – hoe kan het 
anders – uitademen. Reinier Sonneveld gaat nog een stapje 
verder: “Christenen denken vaak dat de heilige Geest alleen 
met gelovigen bezig is. Het is een misverstand dat iets 
expliciet christelijk moet zijn wil het ook echt christelijk zijn. 
Een echt grote God kan bezig zijn zonder dat Hij genoemd 
wordt.”
 
Beste lezer, waar je zelf ook aan het werk bent – in het zie-
kenhuis, bij een makelaar, in de kerk, in je gezin – ik wil je 
bedanken. Bedanken voor de plaats die je inneemt in Gods 
koninkrijk. En dat je door te bidden, te geven of anderszins 
betrokken te zijn ook nog zendingswerkers ondersteunt op 
de plaats die zíj innemen. 
En mijn dochter? Die is gerustgesteld.

Rianne Bonk, vertrekkend rekruteerder en voorlichter
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Christiaan & Kseniya Kooiman – Schwerin, Duitsland
Eerder dit jaar werd het Patchwork Center in Schwerin 
geopend. Een moeder uit de wijk was nieuwsgie-
rig en kwam bij de feestelijke opening kijken. Vier 
jaar lang had ze mede door psychische problemen 
geïsoleerd thuis gezeten. Haar dochter had haar 
aangemoedigd om toch te proberen mensen te leren 
kennen en dus zat ze die dag in de zaal. Haar 6-jarige 
zoontje kwam ook mee. 
Er werden verschillende toespraken gegeven. “Christi-
aan zei in zijn toespraak iets over God”, vertelt Kse-
niya. “De jongen vroeg aan zijn moeder: wie is God? 
Ze wist dat eigenlijk niet, maar antwoordde: onze 
vader. Meer kon ze niet zeggen. Sindsdien komt ze 
bijna elke dag naar het centrum. Ze helpt mee in de 
textielwerkplaats en leest één keer per week met ons 
in de Bijbel. Ze wil duidelijk meer over God weten en 
heeft veel vragen. Bijzonder dat dat door haar zoontje 
in gang werd gezet!”

“Mama, wie is God?”

“In het Poolse Krakow 

verspreidt een groepje 

jonge gelovigen moedig het 

Evangelie. Laat je inspireren 

door het filmpje!” Ontmoet 

ons op www.facebook.com/

ecmnederland

HONDERDEN NIEUWSGIERIGEN KWAMEN KIJKEN BIJ DE 
OPENING VAN HET PATCHWORK CENTER IN SCHWERIN.
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Eet smakelijk: 
praktisch christen-zijn 
in Roemenië
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Pofta Buna, eet smakelijk. Onder die eenvoudige naam runt 
de gemeente van ECM-zendingswerkers Jeroen en Marieke 
Baks een gaarkeuken in het Roemeense Câmpina. Tientallen 
mensen worden erdoor geholpen. “Het idee is om de liefde 
van Jezus op een relevante manier te laten zien.”

“Via het postbedrijf 
bereiken we mensen die we 
anders niet zouden zien”

Wilt u de familie Baks en 

hun werk in Roemenië 

ondersteunen? Maak dan 

een gift over naar

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv 

Stichting ECM Nederland 

onder vermelding van 

‘Familie Baks’.

Jeroen en Marieke wonen sinds 2016 in 
Câmpina, zo’n 100 kilometer boven Boeka-
rest. Ze werken in en vanuit de lokale kerk 
Centrul Crestin Nehemia, die in 2006 werd 
gesticht door de Nederlandse Jurjen Nagel 
en zijn Roemeense vrouw Loredana (foto 
links). 
“Vlak voordat wij naar Câmpina kwamen, 
verhuisde de gemeente naar een nieuw 
gebouw”, vertelt Jeroen. “Het oude gebouw 
werd aangehouden. We besloten om daar 
een kantine – ons woord voor gaarkeuken – 
van te maken. Een jaar lang hebben we het 
gebouw met vrijwilligers uit de gemeente 
gerenoveerd. Vorig jaar konden we Pofta 
Buna openen.”

VIA DE POST
Pofta Buna richt zich op ouderen, zieken en 
arme kinderen. Op dit moment worden zo’n 
zestig mensen geholpen. Een deel van de 
mensen komt zelf naar de kantine om een 
maaltijd op te halen of direct op te eten, 
een deel krijgt het eten thuisbezorgd. 
De burgerlijke gemeente Câmpina heeft 
zelf ook een gaarkeuken, maar er zijn veel 
mensen die daar net niet voor in aan-
merking komen, ook al kunnen ze niet 
rondkomen. Via de sociale dienst en de 
post krijgt Pofta Buna hun adressen, zodat 
ze hulp kunnen aanbieden. “In Roemenië 
worden uitkeringen nog via het postbedrijf 
uitgekeerd”, licht Jeroen toe. “Mensen krij-
gen een bonnetje en daarmee kunnen ze 
bij de post hun geld ophalen. Het postbe-
drijf weet dus precies wie hulp nodig heeft. 
Via hen bereiken we mensen die we anders 
niet zouden zien.”

Eén van hen is Anna Tudose, moeder van 
vier kinderen. Via de postbode leerde 
Jeroen haar kennen. Ze leeft in een lastige 
situatie. Drie keer per week krijgt ze door 
Pofta Buna eten thuisbezorgd. “We waar-
deren heel erg wat zij doen”, zegt ze. “We 
hebben het nodig. En daarnaast is het eten 
ook erg lekker! Niet te vet of te zout; de 
kinderen eten ook goed mee.”
Een ander, mevrouw Coarfa, komt al vanaf 
het eerste uur in de gaarkeuken. Ze woont 
in een klein appartement en leidt een 
eenzaam bestaan. Toen ze langere tijd in 
het ziekenhuis opgenomen moest worden, 
bezochten Jeroen en Marieke haar. “Ze 
kon het bijna niet geloven. Ze liep de gang 
van het ziekenhuis op en vertelde aan alle 
zusters dat haar ‘beste vrienden’ op bezoek 
waren. We zagen dat liefde en aandacht 
geneest.”
Mevrouw Coarfa is weer terug uit het zie-
kenhuis en bezoekt sinds kort de diensten 
op zondag. Jeroen: “Binnenkort beginnen 
we een cursus waarbij we de beginselen 
van het geloof zullen uitleggen. Ze kan niet 
wachten.”

KERSTSFEREN
De gemeente Centrul Crestin Nehemia 
heeft veel ervaring met praktische 
hulpverlening. Al jaren worden mensen 
geholpen met kleding, schoenen en 
voedsel. Met Pofta Buna investeert de 
gemeente nog meer in dat praktische 
christen-zijn. “We willen relevant zijn voor 
onze omgeving”, zegt Jeroen. “We willen de 
liefde van Jezus op een relevante manier 
laten zien aan de mensen.”
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“Het gebouw staat midden 
in een wijk, het heeft veel 
potentieel!”

HET GEBOUW VAN POFTA BUNASOMMIGEN KRIJGEN HET ETEN 
THUISBEZORGD

TIP UIT CÂMPINA

Wees relevant voor je omgeving.

JEROEN, MARIEKE 
EN HUN KINDEREN

De keuken van Pofta Buna heeft de 
capaciteit om ongeveer honderd mensen 
te helpen. Er is dus nog ruimte voor groei. 
“En het gebouw biedt meer mogelijkheden 
dan die drie keer per week dat we er eten 
koken”, zegt Jeroen. “We willen de ruimte 
ook inzetten voor andere activiteiten. Het 
gebouw staat midden in een wijk, het heeft 
veel potentieel!”
Rond kerst voegt het team daad bij 
woord en zet de gaarkeuken in voor een 
kerstviering. “We nodigen daar de veelal 
eenzame en afgewezen mensen die we in 
de kantine hebben voor uit”, vertelt Jeroen. 
“We bereiden een kerstmaaltijd voor en 
versieren de gaarkeuken in kerstsferen. 
Bij de maaltijd zullen vrijwilligers uit de 
gemeente het eten serveren en contacten 
leggen. Daarna delen we door kerstliederen 
en een korte boodschap iets van ons 
geloof. De kinderen krijgen na afloop 
een cadeautje mee, de volwassenen een 
voedselpakket.”

Opbouw
Hoewel Pofta Buna losstaat van de ker-
kelijke activiteiten van hun gemeente, 
merken Jeroen en Marieke dat steeds meer 
mensen vanuit de gaarkeuken de zondagse 
diensten bezoeken. “Eén van hen is recent 
zelfs gedoopt!”
Centrul Crestin Nehemia bestaat inmid-
dels uit zo’n honderd mensen. Jeroen en 
Marieke zetten zich in voor de geestelijke 
opbouw van de gemeente door middel van 
bezoekwerk, een discipelschapscursus voor 
beginnende gelovigen en kinderwerk. Ze 
zien dat het zijn vruchten afwerpt en dat 
gemeenteleden meer verantwoordelijkheid 
nemen. Vooral jonge mensen hebben de 
afgelopen tijd een rol op zich genomen, 
bijvoorbeeld in het kinderwerk, het aanbid-
dingsteam of het evangelisatiewerk. “Ze 
groeien enorm in hun taken”, zegt Jeroen. 
“Ze zijn een voorbeeld voor de overige 
gemeenteleden.”
 



DE OORLOG IN OOST-
OEKRAÏNE DUURT 
NOG ALTIJD VOORT.
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In beeld: 
evangelische 
gemeente Rivne
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 of project 
uit. Dit keer: mondverzorging én 
Evangelieverspreiding in Oost-
Oekraïne.

Pastor Volodymyr is voorganger van een evangelicale 
gemeente in Rivne, een plaats in Noordwest-Oekraïne 
met zo’n 240.000 inwoners. Maar hij is ook tandarts. Die 
beide roepingen combineert hij in een project om de 
lokale bevolking in Oost-Oekraïne te helpen.
Vanwege armoede en door de nog altijd voortdurende 
oorlog zijn veel inwoners van Oost-Oekraïne niet in 
staat om te betalen voor hun gebitverzorging. Zo’n vijf 
keer per jaar reist pastor Volodymyr met een team van 
vrijwilligers naar de regio, gewapend met het Evangelie 
en met tandartsgereedschappen. Een week lang dienen 
ze de lokale bevolking met gratis mondverzorging en 
tandartsbehandelingen. 
Het team verzorgt ook pastorale ondersteuning door 
middel van huisbezoeken. Mede door de tandartshulp 

Rivne, Oekraïne

komt het team telkens weer in contact met nieuwe 
mensen die hunkeren naar een luisterend oor, gezelschap 
en bemoediging.

In Rivne
Het project is een initiatief van ECM New Hope Oekraïne 
(voorheen New Hope International) en beperkt zich niet tot 
de frontlinie in Oost-Oekraïne. In Rivne leven veel mensen 
die uit Oost-Oekraïne zijn gevlucht omdat ze bijvoorbeeld 
familieleden verloren hebben, door de oorlog lichamelijk 
gehandicapt zijn geraakt of niet meer in hun bestaan 
kunnen voorzien. Ook deze mensen heeft het project op 
het oog. 
In Rivne zijn verschillende kleine groepen gevormd (een 
soort huiskringen) waarin de oorlogsslachtoffers elkaar 
kunnen ontmoeten en steun kunnen vinden. Pastor 
Volodymyr en vrijwilligers uit zijn gemeente leiden de 
groepen. Ze bieden pastoraat aan, maar ook zo veel 
mogelijk praktische en financiële hulp. 
De reizen naar Oost-Oekraïne en het werk in Rivne hebben 
een enorm bemoedigende uitwerking op de mensen. De 
Oost-Oekraïners krijgen het gevoel dat ze er niet alleen 
voor staan en niet vergeten worden. Jezus reikt uit naar 
gebroken mensen en dat wil dit project weerspiegelen.

Geven 
EO-Metterdaad heeft dit project recent ondersteund met 
een donatie van 5.000 euro. Met dat geld kan een busje 
worden omgebouwd tot mobiele tandartsruimte. Zo is 
het team veel flexibeler en kan het veel meer mensen 
bereiken. 
Naast deze eenmalige kosten heeft het team zo’n 2.000 
euro per jaar nodig om de vijf reizen naar Oost-Europa te 
maken (reis, verblijf, aanschaf materialen). Wilt u bijdragen 
aan dit mooie project? Maak dan vandaag nog uw gift 
over via www.ecmnederland.nl/rivne-en-oost-oekraine.



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl
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Europa Info wordt ECM Magazine
Nu de Europa Info ongeveer acht jaar in het jasje zit zoals u deze voor 
u hebt liggen, vonden wij het tijd om met een frisse blik te kijken naar 
hoe we u willen betrekken bij het ECM-werk. We zijn vol enthousiasme 
aan de slag gegaan met een nieuwe opzet, die zestien pagina’s 
zal beslaan en tweemaal per jaar op de mat zal vallen. Het nieuwe 
magazine zal ECM Magazine gaan heten en verschijnt voor het eerst 
in april 2019.

Rianne Bonk neemt afscheid van ECM
Na zich dertien jaar met hart en ziel voor ECM ingezet te hebben als 
rekruteerder en voorlichter, gaat Rianne Bonk per 1 januari bij een 
nieuwe organisatie aan de slag. “Ik heb het als een enorm voorrecht 
beschouwd om zo dicht op het missionaire vuur te zitten en iets 
wezenlijks te kunnen bijdragen aan het Evangelie voor Europa. Vanaf 
de zijlijn blijf ik natuurlijk graag verbonden!” Voor Riannes functie als 
voorlichter is een opvolger in beeld. Zie hieronder de vacature voor 
een hr-manager.

StepRace brengt ruim 13.000 euro op
Op zaterdag 13 oktober stepten ruim dertig mensen onder een 
heerlijk Deventerse zonnetje oneindig veel kilometers om geld op te 
halen voor het werk van ECM. Met dank aan de vele sponsors werd 
ruim 13.000 euro opgehaald.

VACATURE HR-MANAGER
Per direct zijn we op zoek naar een hr-manager (0,4-0,6 fte) voor 
ons kantoorteam in Deventer. Als hr-manager werf, selecteer en 
begeleid je mensen onderweg naar hun missionaire bestemming 
in Europa. Daartoe bewaak je onder meer de voortgang van de 
kandidatenprocedure, stem je af met de zendende gemeente en de 
ontvangende partij en ondersteun je de kandidaten bij een passende 
voorbereiding. Bekijk de hele vacaturetekst op www.ecmnederland.nl/
hrmanager. Deadline sollicitaties: 10 december.

AGENDA
11 mei ECM Inspiratiedag 
Noteer hem alvast in uw agenda: 11 mei organiseren we in Arnhem de 
ECM Inspiratiedag. Een dag voor u als betrokkene bij het ECM-werk, 
als achterban van een zendingswerker of als iemand die zich graag 
missionair laat inspireren. Veel ECM-zendingswerkers zullen aanwezig 
zijn en een bijdrage leveren. Tijdens een Meet & Eat is er gelegenheid 
om hen te ontmoeten.

Het Evangelie 
richt harten op


