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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 enkele nieuwsbrieven.

Verhalen uit Europa

Arend Jan & Jacqueline Zwart – Mora, Portugal
In de tuin van Arend Jan en Jacqueline staan 
zeven stokoude olijfbomen. “Ons ontbreekt 
echter elke ervaring wat het oogsten en ver-
werken van olijven betreft”, vertellen ze. Een 
mooie kans om twee echtparen die regelmatig 
in hun kerk komen uit te nodigen. Beide echt-
paren zijn, zoals veel regiogenoten, overtuigd 
communist. Twee dagen had het groepje nodig 
om 257 kilo olijven te oogsten. Twee dagen 
waarin de arbeid, de gezamenlijke maaltijden 
én de vele religieuze schilderijen in de woning 
van Arend Jan en Jacqueline mooie ingangen 
boden voor verdiepende gesprekken en groei-
ende relaties. Een maand later konden Arend 
Jan en Jacqueline de echtparen elk tien liter 
koudgeperste olijfolie meegeven.

Anke van der Sluijs – Aude, Frankrijk
Anke heeft dit jaar een sabbatsjaar, waarin het 
meer draait om ‘zijn’ dan ‘doen’. Ze ervaart het 
als een kostbare tijd met God, waarin ze ook 
duidelijker verstaat welke weg ze in mag slaan. 
Haar hart brandt dit jaar niet minder voor wie – 
letterlijk of figuurlijk – arm is en zo zat ze ineens 
naast een zwerver gehurkt met wat eten, water 
voor zijn honden, een praatje en aandacht. De 
regio kent momenteel flinke droogte, waardoor 
er restricties zijn voor het watergebruik. Het 
gesprekje met de zwerver herinnerde Anke aan 
de werkelijke nood. “Hoe belangrijk is het om 
Jezus’ levende water te drinken, en daarna te 
kunnen doorgeven.”

Verdiepende gesprekken in 
de olijfgaard

Levend water in een tijd van 
droogte



COLUMN

Open deur!

Bid dat God ons helpt deuren te openen, zodat we de 
boodschap van Christus kunnen doorgeven. Dat was een 
verzoek van Paulus aan de gemeente in Kolosse. Paulus zat 
er zelfs voor in de gevangenis. “Bid dat ik het mysterie van 
Christus mag onthullen zoals het moet.” 
Hij koppelt die goddelijke opdracht meteen aan de hele 
gemeente, zodat het meer wordt dan een uitleg over hoe hij 
het zelf aanpakt. Gedraag je verstandig tegenover ongelovi-
gen, buitenkerkelijken, atheïsten en humanisten, schrijft hij, 
en benut iedere kans en alle tijd die God je met hen geeft. 
Let op dat wat je tegen hen zegt vriendelijk en interessant is 
en wees duidelijk als je antwoord geeft. Evangeliseren in een 
notendop. Vriendelijk uitnodigend en niet tegen de haren in 
strijken. Het lijkt wel een les in marketing, een goede strate-
gie als je mensen ergens enthousiast voor wilt maken. 
Maar hoe zie je nu of een deur openstaat, door God 
geopend? Hoe pakken we dat 2000 jaar later aan, nu maar 
zo weinig mensen naar God op zoek lijken te zijn en we 
zelden een directe vraag over God krijgen waarop we een 
vriendelijk en begrijpelijk antwoord kunnen geven? 
Mijn oudste zoon loopt stage bij een groot accountantskan-
toor en kreeg bij zijn introductie een lijst met kernwaarden 
van de organisatie. Eén daarvan is dat je je tegenover een an-
der moet gedragen zoals jij wil dat die ander zich tegenover 
jou gedraagt. “Ja, wacht effe”, hoor je soms als reactie. “Zo ge-
makkelijk gaat dat niet. Dat heeft de wereld mooi afgekeken 
van het christelijk geloof. Dat telt niet.” Kennelijk beseffen ze 
bij dat accountantskantoor ook dat het niet zo eenvoudig 
of vanzelfsprekend is om je aan die gouden omgangsregel 
te houden. Maar wel mooi dat het ook de gouden regel 
van het koninkrijk is, waartoe Jezus ons uitnodigt om te 
blijven zoeken. Doen we dan de deur dicht (“Ik zal je weleens 
verkondigen hoe het echt zit!”) of zien we het als een open 
deur (“Zullen we samen zoeken?”)? De levensregel hebben 
we gezamenlijk, nu nog het verlangen naar een kracht die 
ons genadig gezind is als we er desondanks een zootje van 
maken, zodat we het niet opgeven. Met Paulus weten we dat 
er geen koninkrijk is zonder koning.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

ECM EUROPA INFO 3 

Arend Jan en vrienden halen een grote oogst 
binnen. Zou deze oogst leiden tot nieuwe vrucht?

Albert-Jan & Jacqueline Cloo – Deventer
Albert-Jan en Jacqueline Cloo kijken dankbaar terug 
op het afgelopen jaar, waarin ze een nieuwe locatie 
voor het inloophuis annex de boeken- en kledingwin-
kel De Ontmoeting mochten openen. Het aantal be-
zoekers groeit. Met De Ontmoeting willen Albert-Jan 
en Jacqueline een plek bieden waar Gods licht schijnt 
en mensen warmte geboden wordt. Soms gebeurt 
dat erg praktisch, zoals door een gezellige sinterklaas-
avond of door het uitdelen van gedoneerde kerstpak-
ketten aan mensen voor wie de decembermaand er 
anders maar donker uitziet. Denkend aan de groei 
die De Ontmoeting in haar eerste lustrum heeft 
doorgemaakt, kunnen Albert-Jan en Jacqueline vol 
dankbaarheid zeggen dat het huis van een “kaarsje, 
brandend in de nacht” is uitgegroeid tot een steeds 
helder schijnende “lamp op een hoge standaard”. 
Vol verwachting én vol besef dat uitbreiding van de 
stuurgroep noodzakelijk is, zien ze het komende jaar 
tegemoet.

Ontmoet ons op 

www.facebook.com/

ecmnederland

De Ontmoeting groeit
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Voor dit 
Evangelie 
schaam ik 
mij niet
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In Kosovo is 96 procent van de bevolking moslim. Word je 
christen, dan verraad je je eigen volk. Toch proberen Rik en 
Machteld Lubbers de inwoners van de stad Peja tot die keuze 
te bewegen. Want het bevrijdende nieuws van Jezus Christus, 
daar hoef je je niet voor te schamen.

“Hij mocht niet mee-eten omdat 
hij net uit de kerk kwam”

Wilt u het zendingswerk 

in Kosovo ondersteunen? 

Maak dan een gift over naar 

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv 

Stichting ECM Nederland 

onder vermelding van ‘Fonds 

Lubbers’.

Voor dit 
Evangelie 
schaam ik 
mij niet

Rik en Machteld zijn uitgezonden door ECM 
en de GZB en wonen sinds april 2013 in 
Kosovo. Ze hebben zich gevestigd in Peja, op 
zo’n 70 kilometer van de hoofdstad Pristina. 
Vanuit de kleine gemeente Rruga e Paqes 
(Weg van Vrede) proberen ze op allerlei 
manieren het evangelie te verspreiden. Door 
kinder- en jeugdwerk, discipelschapstraining 
en winterhulpprojecten, en sinds kort ook 
door een geitenboerderij.
Na twee jaar voorbereiding werd de boerde-
rij eind vorig jaar geopend, in samenwerking 
met de Apeldoornse organisatie New Day 
Impact. “Het doel is om genoeg geld te 
genereren om het bedrijf levend te houden 
én de kerk te ondersteunen bij diaconale 
projecten”, vertellen Rik en Machteld. “Het 
loopt goed. Op dit moment worden geitjes 
geboren. Erg leuk om te zien.”

VERRADER
Rik en Machteld hebben de afgelopen 
vijf jaar geleerd dat projecten als de 
geitenboerderij een goede manier zijn 
om iets van Gods liefde in en rond Peja te 
laten zien. Iets doen, iets uitstralen werkt 
soms beter dan een direct gesprek, want 
er heerst grote argwaan tegenover het 
christelijke geloof, ook al zijn de meeste 
Kosovaren niet-praktiserende moslims. 
“Als je als Kosovaar bij een christelijke 
gemeente betrokken raakt, ben je een 
buitenstaander en word je met argusogen 
bekeken”, vertelt Rik. Hij legt uit dat het 
deels met de Kosovo-oorlog eind jaren 
negentig te maken heeft. “De bevolking 

stond tegenover de Serven, die allemaal als 
christenen gezien worden. Dus als je hier 
christen wordt, ben je een verrader van je 
eigen volk.”
Kosovaarse christenen worden niet fysiek 
vervolgd, maar de sociale druk is enorm. 
Sommigen kiezen er zelfs voor om in het 
geheim te geloven. Rik vertelt over een 
man die net buiten Peja woont en een aan-
tal jaren geleden bij de gemeente betrok-
ken raakte. Zijn vrouw verliet hem vanwege 
zijn christelijke geloofsovertuiging en zijn 
familie voelde zich te schande gezet. “Het is 
zelfs gebeurd dat hij op een zondag uit de 
kerk thuiskwam en aan tafel wilde aan-
schuiven om te eten. Dat stond zijn familie 
niet toe.”

DISCIPELSCHAPSTRAINING
Ondanks de rigide schaamtecultuur groeit 
Rruga e Paqes. Al is het moeilijk om cijfers 
te geven, want er is veel doorstroom. 
“De (jeugd)werkloosheid is hier enorm. 
Er is veel hopeloosheid en radeloosheid”, 
zegt Rik. “Jongeren trekken vaak naar het 
buitenland.”
In het begin van hun bediening hielden Rik 
en Machteld zich intensief bezig met het 
kinder- en jeugdwerk. Inmiddels heeft een 
lokaal koppel dat werk overgenomen, maar 
Machteld is er nog wekelijks bij betrokken. 
Rik richtte zich als volgende project op een 
discipelschapstraining voor de mannen in 
de gemeente, vooral jonggelovigen. “We 
willen elkaar opbouwen in het geloof, maar 
ook gewoon ons leven delen. Samen eten, 
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“Je merkt dat het islamitische 
geloof toch heel diep zit”

KINDER- EN JEUGDWERK

DE GEITENBOERDERIJ

TIP UIT
PEJA

Het Evangelie delen zit ‘m niet in grote woorden.

RIK EN MACHTELD 
MET HUN 

KINDEREN WIEKE, 
GISKE EN JITSE

samen uitgaan. Het is een spannend proces, 
want soms vallen mensen terug in hun 
oude levensstijl of islamitische overtuiging.”
De pastor van de gemeente heeft onlangs 
de leiding van de groep overgenomen. Op 
die manier brengen Rik en Machteld steeds 
initiatieven op gang die vervolgens door 
de lokale christenen gedragen kunnen 
worden. 

Postmodern
Een constante in het zendingswerk van 
de familie Lubbers is bezoekwerk. Rik en 
Machteld zijn beiden betrokken bij het 
pastoraat. Ze bezoeken vrouwen, mannen 
en ook vaak behoeftige gezinnen. Omdat 
ze buitenlanders zijn en uit het ‘christelijke’ 
Westen komen, is het voor hen eenvoudiger 
om het geloof ter sprake te brengen. “Men-
sen vinden het doorgaans superleuk dat we 
hier zijn, zo goed ingeburgerd zijn en de taal 
goed spreken”, vertelt Machteld. “Maar als je 

dan het sprongetje naar het geloof wilt ma-
ken, merk je dat het islamitische geloof toch 
heel diep zit, zelfs als mensen het niet prakti-
seren. We zijn heel welkom, maar zij hebben 
hun eigen geloof en daar blijft het bij.”
“Ze zijn eigenlijk heel postmodern: ieder zijn 
eigen waarheid”, zegt Rik. “Het komt erop 
aan gewoon je leven te leven en aanwezig 
te zijn in de stad, zodat je laat zien wie je zelf 
bent én vooral wie God is.”

Toekomst
Rik en Machteld zoeken momenteel naar 
manieren om het zendingswerk in Peja 
te verstevigen. Rik heeft meegewerkt aan 
een visiedocument voor de regio, waarbij 
samenwerking met verschillende lokale 
kerken op de voorgrond staat. De komende 
tijd worden verdere stappen gezet. “Het zou 
heel mooi zijn als het werk verder ontwik-
keld wordt!”



CASA MITSPA KAN HOPELIJK IN APRIL GEOPEND WORDEN EEN STERKE RELATIE MET HET KIND IS PRIORITEIT TIJDENS HET 
EERSTE JAAR DAT VROUWEN IN CASA MITSPA VERBLIJVEN
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In beeld: 
Casa Mitspa, 
Roemenië
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: Casa Mitspa, 
een veilige plaats voor moeders in 
Roemenië.

Geen land kent zo veel vrouwen die meerdere abortussen 
hebben gepleegd als Roemenië. Abortus is er vele malen 
goedkoper dan een geboorte en dus een makkelijke 
oplossing voor een ongewenste zwangerschap. Die 
praktijk is zelfs zo gangbaar dat vrouwen die ervoor 
kiezen om hun kind te behouden door hun familie 
buitengesloten kunnen worden, tot op het punt dat ze op 
straat moeten leven.
Al jaren zet de Esther Foundation in de West-Roemeense 
stad Timişoara zich voor deze vrouwen in door 
verschillende programma’s (medisch, psychologisch, 
praktisch) voor en na de geboorte. ECM-zendingswerker 
Alexia Coleman verhuisde in 2010 van Frankrijk naar 
Roemenië om het team van Esther te versterken, maar 
merkte dat er meer nodig was. “Vrouwen leefden nog 
steeds op straat”, vertelt ze. “Je kunt niet tegen hen 

Timișoara, Roemenië

zeggen: ‘Breek de zwangerschap niet af, God zegent het, 
alles is oké.’ Want het is niet oké als je op straat leeft en 
buitengesloten wordt door je familie.”

Sterke relatie
Het plan ontstond om een huis in te richten waar vrouwen 
in nood voor bepaalde tijd onderdak kunnen vinden: Casa 
Mitspa. Alexia hield zich jarenlang met de voorbereiding 
bezig. Door een partnership tussen ECM en de Roemeense 
organisatie Missio Link International konden de afgelopen 
tijd forse stappen gezet worden. Binnenkort kan het huis 
hopelijk geopend worden. 
Casa Mitspa biedt plaats aan zes vrouwen die door een 
ongewenste zwangerschap in een noodsituatie terecht zijn 
gekomen. Ze kunnen al voor de geboorte terecht in het 
huis. “Na de geboorte ligt de focus op het ontwikkelen van 
een sterke relatie met hun kind”, vertelt Alexia. “Ze leren 
hem of haar kennen en zien hoe hij of zij groeit. Daarbij 
komen ook praktische zaken kijken als schoonmaken 
en koken. In het tweede jaar ligt de nadruk op het halen 
van een diploma en het vinden van een baan, zodat de 
vrouwen bij het verlaten van het huis zelfstandig verder 
kunnen.”

Acties
Casa Mitspa staat. Het huis is ingericht, ready to go. 
Grootste horde die nog genomen moet worden, is een 
controle op brandveiligheid. Daarnaast is er nog geld 
nodig. Als het huis vol zit – en dat zal weinig moeite 
kosten – is maandelijks 5.000 euro nodig, berekent Alexia. 
Voor het huis zelf, voor de zorg voor de vrouwen en 
baby’s en voor het team, dat naast Alexia uit nog twee (op 
termijn drie) sociale werkers bestaat. 
Alexia organiseert veel acties om geld op te halen en de 
lokale kerken doen wat ze kunnen om mee te helpen, 
maar er is meer nodig. Wilt u het project steunen? Dat kan 
door een gift over te maken naar NL02 INGB 0000 2549 97 
tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van ‘Casa 
Mitspa’.

“Je kunt niet zeggen: 
‘Breek de zwangerschap 
niet af, God zegent het”’



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl
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Nieuw in de ECM-familie
De ECM-familie breidt uit! Jacob en Janneke van den Bogerd zijn 
afgelopen september toegetreden. Ze wonen samen met hun twee 
zoons sinds 2012 in de Bredase wijk Heuvel, waar ze kartrekkers zijn 
van de interculturele kerkplant Licht!.
Gerard en Janneke de Wit worden in samenwerking met de GZB naar 
Schwerin in Noordoost-Duitsland uitgezonden. Eind februari zijn ze 
verhuisd. Ze verlangen ernaar om door het delen van hun leven Gods 
liefde te delen in een gebied waar God na al die communistische jaren 
een grote onbekende geworden is. Gerard en Janneke hebben drie 
kinderen.  
Matthijs en Simone Laan zijn in augustus met hun vijf kinderen na 
acht jaar in Zambia in Maastricht neergestreken, waar ze zich hebben 
aangesloten bij de missiegemeenschap waar Tjerk en Anneke van Dijk 
kartrekkers van zijn. 
Na vele jaren actief te zijn geweest in taalonderzoek en vertaalwerk, 
sinds 2010 vanuit Finland, maakt C. nu de overstap naar ECM. 
Komende zomer zal ze zich in Inari, in het noorden van Finland, 
vestigen in verband met haar passie voor de Samenbevolking. Na 
intensieve taalstudie hoopt C. het kinder- en jeugdwerk op te pakken 
in de vorm van Samischtalige scouting. Ze wil ook gaan helpen met 
bijbelvertaalwerk. 
Ten slotte bereidt Miranda Glasbergen zich momenteel voor op een 
uitzending van twee jaar naar het ECM-team in Tirana, Albanië. Ze zal 
er dienstbaar zijn aan twee gemeentestichtingen en wil zich met name 
inzetten voor de kwetsbare mensen in de Albanese samenleving.

Maak deel uit van de missie van deze nieuwe ECM-leden! Schrijf je in 
voor hun nieuwsbrief, bid en steun hen financieel. Dat kan eenvoudig 
via www.ecmnederland.nl/achternaam.

AGENDA

11-18 april: ECM Biennial in Calpe, Spanje
Van 11 tot 18 april vindt in Spanje de tweejaarlijkse internationale 
conferentie, de Biennial, plaats. Ruim vierhonderd ECM’ers en 
betrokkenen zullen bijeenkomen voor inspiratie, training en 
ontmoeting. Ruim honderd ‘mission kids’ komen samen in hun 
eigen programma’s. Thuisblijvers kunnen via livestream plenaire 
bijeenkomsten volgen, zie daarvoor www.ecmnederland.nl/biennial. 

Het Evangelie 
stilt alle dorst

Ontmoet ons op 

www.facebook.com/

ecmnederland


