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06 Missie in Tours: probeer alles en volhard
Al bijna 25 jaar wonen en werken Marc en Jody van Eijden in
Tours, Midden-Frankrijk. Hun gemeente groeit langzaam
maar gestaag en Marc is inmiddels ook bij twee andere ge-
meenten in de regio betrokken. Wat hem gedreven houdt?
“Jezus. Mijn passie is mensen te helpen om op Jezus te ver-
trouwen. Zolang ik niet alles geprobeerd heb om dat te berei-
ken, geef ik niet op.”

13 Geroepen voor missie in Europa?
Dominik de Bruijne studeerde dit jaar af aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn. De zesjarige studie leidt vaak tot een
baan als predikant, maar Dominik voelt zich – tot zijn eigen
verbazing – geroepen om zich op missie in Europa te oriënte-
ren. Momenteel woont hij in Noordoost-Duitsland, waar hij
meewerkt aan een missionair project van ECM. “Eigenlijk had
ik niets met missie.”

En verder
04 Van het zendingsveld

Nieuws, aankondigingen en tips
van het zendingsveld.

10 Interview Peter Wierenga

De nieuwe directeur van ECM Nederland vertelt
over zichzelf en over zijn visie voor ECM en Europa.
“God wil graag geloofd en geëerd worden. Kerken
zijn loofbomen. God wil steeds meer van zulke
loofbomen zien. Maar Europa heeft op dit moment
last van ontbossing.”

11 Bid voor Europa

12 Moslimjongeren zijn ook gewoon jongeren

ECM'er Bert de Ruiter heeft een jongerenversie van
zijn succesvolle cursus Sharing Lives gemaakt.

14 Mission Kids
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Achter de schermen
Al jaren ben ik betrokken bij zending en kerkplanting. Ik ontmoet mensen die God willen
dienen door de handen uit de mouwen te steken, zoekend naar manieren om liefde woorden
te geven en uit te dragen. Sinds ik bij ECM werk, krijg ik daarachter nog een extra, voor velen
onzichtbare, wereld te zien.

Als eerste ontdekte ik dat er per zendingsplek zo'n 500 gevers betrokken zijn en dat er zo'n
45.000 grote en kleine giften voor al het zendingswerk binnenkomen. Stel je dat eens voor!
Er zijn mensen die de bank alles laten regelen, maar er zijn ook mensen die elke maand met
de hand een overboeking doen. Vaak met een tekst erbij, zoals: “Veel zegen op het werk.”
Giften die een hart voor mens en missie laten zien. Op kantoor leidt onze administrateur
Warren alle donaties naar de juiste mensen. Elk kwartaal zijn ondertussen thuisfrontteams
bezig met het inzamelen van extra geld en het verspreiden van nieuws. Achter de schermen
komt er geld voor Gods missie.

Ik ontdekte ook de gebedskalenders. Elke dag van de maand wordt er voor ECM-
zendingswerkers gebeden. Achter de schermen verzamelt onze trouwe vrijwilligster Karin de
gebedspunten; honderden mensen ontvangen ze via e-mail of op papier. Elke dag wordt er
gebeden en gedankt voor het werk. Achter de schermen draagt gebed Gods werk.

In vijftig (digitale) koffiegesprekken ontmoette ik de werkers van ECM Nederland. Zij zijn de
mensen die vóór de schermen werken. Die 'op missie zijn'. In hun verhalen gaat het over
successen en dus vreugden. Maar ik hoor ook over zorgen rond huisvesting, kinderen,
taalstudies en krappe budgetten. Of de onzekerheid in afwachting van een beslissing van de
lokale belastingdienst. Werken voor God blijkt lang niet altijd gemakkelijk.

Straks is het kerst. Dat draagt alle missie: God die de wereld wil redden en er daarom naartoe
komt. Achter de schermen ligt een eeuwen omspannend plan. De Geest is de architect van al
het missiewerk. Ga en maak! Hij vormt het hart van bidders en gevers. Bid en werk! God
bedacht de wereld, wilde haar vervolgens redden en zond daarom Immanuel, God met ons.
In kleinheid, in lijden en in sterven wordt Gods macht en overwinning zichtbaar. En die Heer
heeft gezegd: “Ik ben met je tot aan de einden der aarde.”Die God blijft achter de schermen
bezig met het gereedmaken van een nieuwe wereld.

Tot die tijd doen we ons werk. Zalig de voeten en de gebeden en de giften van hen die het
goede nieuws helpen verspreiden, voor Europa.

PeterWierenga, directeur ECM Nederland

“Achter de schermen
ligt een eeuwen

omspannend plan”
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ECM StepRace groot succes

Tijdens de zestiende editie van de ECM StepRace is 19.500
euro opgehaald voor het zendingswerk van ECM in Europa.
Dertig gesponsorde steppers legden op zaterdag 9 oktober
in de omgeving van Diepenveen gezamenlijk meer dan
1.800 kilometer af. Sommige deelnemers stepten voor het
werk van ECM Nederland in het algemeen, sommigen voor
het werk van specifieke zendingswerkers in Europa.
De deelnemers (de jongste nog maar 1 jaar, de oudste 70-
plus) konden kiezen uit twee lussen van 10 kilometer.
Halverwege was een rustpunt opgebouwd om op adem te
komen en bij te tanken; het gezellige hart van de race.
Er konden indrukwekkende afstanden genoteerd worden.
Een kopgroepje van vier afgetrainde en fanatieke
deelnemers haalde zelfs de 80 kilometer. Twee steppers en
een fietser legden ondertussen de ECM Monstertocht van
Houten naar de stepbasis in Diepenveen af; ruim 100
kilometer.
De opbrengst van 19.500 euro is een geweldige som,
waarmee ECM zeer gesterkt wordt in zijn missie om het
Evangelie in Europa te verspreiden.

Nieuwe zendingswerkers

ECM Nederland kon de afgelopen tijd vier nieuwe
(kandidaat-)zendingswerkers verwelkomen! Klaas Rozema
was een aantal jaren missionair predikant in Innsbruck,
Oostenrijk, en heeft zich in september aangesloten bij ECM. In
samenwerking met de Freie Evangelikale Gemeinde in
Innsbruck gaat hij aan de slag met zijn missie: Tirolers met het
Evangelie bereiken. Zijn verloofde Eline is als kandidaat-
zendingswerker aangenomen. Zij zal na hun huwelijk volgend
jaar naar Innsbruck verhuizen. Lees meer op ecmnederland.nl/
rozema.
Dichter bij huis wonen Frederik en Eline Boersema. Zij gaan in
de Maastrichtse wijken Scharn en Heer in samenwerking met
ECM en Nederland Zoekt bouwen aan een missional
community, een laagdrempelige plek waar mensen Jezus
kunnen leren kennen. Frederik en Eline wonen sinds februari
2020 in Maastricht. Frederik werkte tien jaar als
studentenwerker voor IFES, Eline werkt in twee
Ontmoetingswinkels van het Leger des Heils. Eline zet dat
werk voort, Frederik zal zich volledig op het opstarten van de
community richten. Lees meer op ecmnederland.nl/
boersema.
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Bid en leef mee metECM Nederland! Laat jeinspireren doorprikkelende verhalen,blogs en filmpjes opwww.facebook.com/ecmnederland

PeterWierenga nieuwe
directeur ECM

Peter Wierenga heeft op 1 oktober
officieel het stokje van Hans Kuijpers
overgenomen als directeur van ECM
Nederland. In een uitgebreid
interview op pagina 10-11 van dit
magazine vertelt hij meer over
zichzelf en zijn start bij ECM. Hans
Kuijpers blijft op het gebied van
human resources betrokken bij ECM.
Hij is blij met zijn opvolger: “Met zijn
decennialange betrokkenheid bij
missionair pionierswerk in
Nederland en zijn ruime
leidinggevende en ondersteunende
ervaring rondom evangelisatie en
missionair werk, zowel nationaal als
internationaal, is hij de juiste
persoon om het werk van ECM
Nederland te leiden en verder te
ontwikkelen.” Bestuursvoorzitter
Kees van der Wilden is dankbaar met
het aantreden van Peter. “Met zijn
achtergrond en ervaring in kerkelijk
werk en gemeentestichting zien we
in hem de persoon die onze
kernspreuk (het Evangelie moet
klinken – opnieuw en als nieuw)
verder gestalte kan geven.”
Zie ook ecmnederland.nl/wierenga

GEHEEL ONAFHANKELIJKVAN ELKAAR BESTEEDDEN ECM-ZENDINGSWERKERS IN SCHWERIN (DUITSLAND) EN CÂMPINA
(ROEMENIË) DE AFGELOPENTIJD AANDACHT AAN HET THEMA 'SUPERHELDEN' IN HUNWERKMET KINDEREN. GERARD EN

JANNEKE DEWIT (DUITSLAND, FOTO LINKS) KEKENMET HUNWEKELIJKSE KIDSCLUB NAAR 'SUPERHELD JEZUS' EN DEVRAAG
HOEWE ZELF SUPERHELDEN KUNNENWORDEN, ZOALS JEZUS. “HET THEMA SPREEKT ERG AAN”, VERTELLEN ZE ENTHOUSIAST.

JEROEN ENMARIEKE BAKS (ROEMENIË, FOTO RECHTS) ORGANISEERDEN IN DE ZOMER DAGKAMPENVOOR KINDEREN IN
ROMAWIJKEN ROND HET THEMA 'JEZUS IS MIJN SUPERHELD'. “HETWAREN FANTASTISCHE DAGEN”, ZEGGEN ZE. “UIT ÉÉNVAN DE

WIJKEN KOMT EEN AANTAL KINDEREN NUWEKELIJKS UIT ZICHZELF NAAR DE KERK.”

ECM te zien op RTL Z

ECM Nederland werd op zaterdag 2
oktober 2021 uitgelicht in het
programma How It's Done van RTL Z.
In een kort item werden de missie
en de werkwijze van ECM in beeld
gebracht.
How It's Done is een RTL Z-
programma dat ondernemers en
organisaties in beeld brengt,
inspelend op nieuwe
ontwikkelingen. Informeren en
inspireren staan centraal.
Voor de aflevering van 2 oktober
werd ECM-directeur Hans Kuijpers
geïnterviewd en werden opnames
gemaakt op het kantoor van ECM in
Deventer. Hans Kuijpers vertelde
over de missie van ECM: heel Europa
met de kern van het christelijk
geloof bereiken. En hij vertelde over
de manier waarop ECM aan die
missie werkt: door goed
functionerende kerken, oftewel
liefdevolle gemeenschappen van
mensen die Jezus in woord en daad
navolgen.
De RTL-clip is op onze website te
bekijken: ecmnederland.nl/rtlz

Koers ECM International

ECM International is de
overkoepelende organisatie waar
alle ECM-kantoren, waaronder ECM
Nederland, bij aangesloten zijn. ECM
International beraadt zich al langere
tijd op zijn missie en visie. Op dit
moment wordt er druk gesproken
over twee speerpunten voor de
toekomst: meer mensen uitdagen
om een roeping voor Europa te
ontwikkelen en beter inzicht krijgen
waar en hoe missionair werkers
nodig zijn, zodat ECM daar
vervolgens ook gericht voor kan
werven.
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Probeer alles en
volhard

Missie in Tours
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Al bijna 25 jaar wonen en werken Marc en Jody van Eijden in Tours, Midden-Frank-
rijk. Hun gemeente groeit langzaam maar gestaag en Marc is inmiddels ook bij twee
andere gemeenten betrokken. Wat hem gedreven houdt? “Jezus. Mijn passie is men-
sen te helpen om op Jezus te vertrouwen. Zolang ik niet alles geprobeerd heb om dat
te bereiken, geef ik niet op.”

Wilt u het
zendingswerk inTours ondersteunen?Maak dan een gift over naarNL02 INGB 0000 2549 97 tnvStichting ECM Nederlandonder vermelding van'Fonds Van Eijden'.

“Het raampje ging open en iemand zei:
'Hallo dominee!'”

vrijzetten om in Loches (ongeveer 45 minuten van Tours)
een nieuwe gemeente te stichten. Uit die gemeente
ontstonden vervolgens weer twee nieuwe
gemeentestichtingsprojecten in de regio.
Marc is zelf de afgelopen jaren betrokken geraakt bij
twee kerken die hulp konden gebruiken. Een
plattelandsgemeente in Chinon zit al langere tijd zonder
voorganger. “Ik begeleid de kerkenraad en help in
pastorale situaties”, zegt Marc. “De gemeente bestaat
vooral uit oudere mensen. De jonge mensen zijn net
christen of hebben geen stabiele situatie.”
Marc ondersteunt ook een gemeente in Saintes, zo'n
tweeënhalf uur van Tours. Hij reist er elke maand een
weekend naartoe voor onderwijs, pastorale counseling
en ondersteuning van de kerkenraad. “Het is een wat
grotere kerk. Mijn ervaring in de regio helpt om rust en
stabiliteit te brengen. En om het grote plaatje te blijven
zien. Als je deel uitmaakt van een gemeente, zit je vaak
met je neus dicht op alle dingen en is het moeilijk om te
zien waar je vandaan komt en hoe je groeit. Het is
bemoedigend om mensen het grote plaatje te laten zien.”

Obstakels
Ook in Tours denkt Marc veel na over het grote plaatje.
Waarbij hij “groot” vrij letterlijk neemt. “Onze gemeente
in Tours-Nord is te klein. Het gaat niet om onze
gemeente, het gaat om het lichaam van Christus. Mijn
kerk is jouw kerk en jouw kerk is mijn kerk. We zijn

De Église Protestante Évangélique de Tours zit volop in
een verbouwing. Op de buitenmuren na is alles op de
schop gegaan. Als voorganger van de gemeente steekt
Marc regelmatig zelf de handen uit de mouwen.
Cementblokken weghakken, puinruimen, wc's
installeren, waterleidingen aanleggen, tegelen: hij heeft
al van alles gedaan. Omdat het moet, maar ook vanuit
het idee dat je al je werk kunt doen als voor Christus. “Als
ik onderwijs moet geven, dan geef ik onderwijs. Als ik
pastoraat moet geven, dan geef ik pastoraat. Als ik wc's
moet schoonmaken, dan maak ik ze schoon.”
De verbouwing is een nieuwe stap in de groei en de
ontwikkeling van de gemeente. Marc en Jody wonen
sinds eind jaren negentig met hun zoons Jan-Willem en
Jack in Tours en zien hoe de gemeente langzaam maar
gestaag groeit in volwassenheid en zelfstandigheid. “In
2017 hebben we een eigen kerkelijke organisatie
gesticht. Sindsdien zijn we niet meer afhankelijk van een
moederorganisatie”, vertelt Marc. “Administratief gezien
zijn we dus volwassen. En ook financieel groeien we in
autonomie. In 2018 hebben we bijvoorbeeld een
langdurig huurcontract kunnen afsluiten, waardoor we
ons kerkgebouw nu naar eigen smaak kunnen
verbouwen.”
Het aantal betrokkenen bij de gemeente stijgt ook, maar
met kleine stapjes. “Er is veel vernieuwing; mensen
komen en gaan. Mensen die jaren geleden lid bij ons
waren en een keer terugkomen, zullen de helft van de
gemeente niet kennen. Tegelijk is er best een grote
groep mensen die zich op één of andere manier met de
gemeente verbonden voelt. Een tijdje geleden liep ik
over straat. Een auto kwam langszij, het raampje ging
open en iemand zei: 'Hallo dominee!' Ik kende de vrouw
amper; ze was misschien één keer in een dienst geweest.
Maar ze ziet onze gemeente kennelijk echt als haar
gemeente.”

Grote plaatje
De Église Protestante Évangélique draagt ook vrucht
buiten de grenzen van Tours. De gemeente kon in 2010
in haar midden een Frans-Amerikaans zendingsechtpaar
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NAPRATEN NA EEN KERKDIENST

BIDDENVOOR DE STAD BIJ DE
BASILIEKVANTOURS

JACK, JAN-WILLEM,
JODY ENMARC

TIPVANUIT
TOURS

Doe al je werk alsvoor Christus.

Puzzelstukjes
De droom van Marc voor de toekomst is dat de kerk weer
een zichtbare rol in de samenleving gaat spelen, gedreven
door naastenliefde.“Mensen raken steeds meer geïsoleerd.
Er is een grote behoefte aan menselijkheid, gemeenschap,
liefde en vergeving. Ik zou graag zien dat de kerken inTours
dat oppakken, vanuit een visie waarin de heelheid van de
mens tot uiting gebracht wordt.”
Het gebouw van zijn gemeente inTours-Nord zou na de
verbouwing bijvoorbeeld tot een zegen voor de wijk
moeten worden, vindt Marc, onder meer door het te lenen
aan de bloedbank en andere organisaties en door bepaalde
activiteiten en diensten te ontwikkelen. Ondertussen hoopt
Marc ook op politiek gebied een lans te kunnen breken.
“Het zou mooi zijn als de kerken een positieve invloed
kunnen hebben, zodat corruptie en uitbuiting
verminderen.”Het zijn voor Marc allemaal“puzzelstukjes die
uitdrukking geven aan het Evangelie. Ik bemoedig mensen
graag om in die richting verder te denken en te werken.”

geestelijk verbonden. Eén kerk kan moeilijk over alle
mensen, alle middelen en alle talenten beschikken.”
Marc ziet dat dat besef in Tours steeds dieper doordringt
en dat er netwerken ontstaan waarin kerken
samenwerken. “Vroeger was het heel belangrijk je eigen
toko groter te maken, nu gaat het veel meer om het
Evangelie verspreiden. We hebben een gezamenlijke
visie om de regio te bereiken. Bij het overwinnen van
obstakels staan we samen sterker.”
De visie om meer samen te doen wordt zeker in de
praktijk gebracht, vertelt Marc, “al is het soms nog meer
uit noodzaak dan uit visie. Kerken blijven het toch heel
belangrijk vinden om een eigen voorganger te hebben.
Maar ik probeer gewoon vast te houden aan die
gezamenlijke visie. Ik heb ook altijd tegen onze
gemeente gezegd: ik ben niet fulltime voor jullie
beschikbaar. Het is niet goed als een gemeente zegt: 'De
voorganger is van ons, we kunnen hem alles laten doen
wat we willen.'”

“Mijn kerk is jouw kerk en jouw kerk is
mijn kerk”
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einde van mijn latijn met alles wat gedaan kan en
moet worden.”
“Natuurlijk droom ik ook weleens van een prachtige
woonplek in de bergen en een Bijbelschool waar ik
de hele dag mensen kan toerusten”, vervolgt Marc.
“Maar hier is mijn plek, de plek waar God mij kan
gebruiken. Daarom wil ik volharden, hoop houden
en hoop geven. Deze regio heeft het Evangelie zo
hard nodig!”

Volharden
Bijna 25 jaar is een lange tijd om op één plek
missionair actief te zijn. Maar Marc ziet dat zijn visie
nog niet klaar is, al is de aard van zijn werk door al die
jaren heen flink veranderd. “Wie mij ten diepste
gedreven houdt, is Jezus. Hij opent deuren en sluit
deuren. Mijn passie is mensen te helpen om op Jezus
te vertrouwen. Zolang ik niet alles geprobeerd heb om
dat te bereiken, geef ik niet op. Ik ben nog niet aan het

HET TEAM IN TOURS GROEIT

Het missionaire werk in Tours breidt zich uit. “We hebben weer een team!” zegt Marc van Eijden enthousiast naar
aanleiding van de komst van een nieuw zendingsechtpaar in Tours: Jack en Sarah Winterburn van ECM Britain. Jack en
Sarah komen uit Durham en waren beiden actief in het onderwijs. Met hun zoontje Ben zijn ze onlangs naar Tours
verhuisd, waar ze zich nu eerst verder zullen oriënteren op de taal en de cultuur. De King's Church van Durham
ondersteunt hen.

MARC (MIDDEN) HOOPT DAT HET GROOTSTE DEELVAN DEVERBOUWING IN JANUARI AFGEROND KANWORDEN. DE KERK ZOU
NA DEVERBOUWINGTOT EEN ZEGENVOOR DEWIJK MOETENWORDEN.

“Ik ben nog niet aan het einde van mijn latijn”
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“God verlangt
domweg meer lof”

handicap te begeleiden. Eén van hen zei tegen me: ik wil
galopperen, al breek ik drie keer mijn arm. Na anderhalf
jaar zat hij op een paard en heeft hij gegaloppeerd. Ik
verheug me in zulke kinderen, in die bloei van mensen.”
“Daar zit ook een diepe christelijke notie achter”, vervolgt
Peter. “Bloei is van God gegeven en door God gewenst. Al is
er vaak heel veel wat die bloei in de weg zit.”

Diepzeevissen
Na tien jaar in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt te
hebben, ging Peter een nieuwe uitdaging aan. Door de
zendingsorganisatie Verre Naasten werd hij met zijn gezin
uitgezonden naar de Filipijnen. Op een eiland zo groot als
half Nederland trainde hij leerkrachten en
zondagschoolleiders.

Het was geen makkelijk gesprek met zijn ouders toen tiener
PeterWierenga aankondigde dat hij het gymnasium ging
verlaten en naar de Kleuterkweek zou gaan. Het was wel
tekenend voor de manier waarop Peter het leven benadert.
Geleide of geoefende intuïtie noemt hij het. Hij denkt dat
iets goed is, test het bij anderen uit en besluit dan: dit is de
weg die ik ga. “Ik ben ook binnen een jaar getrouwd. Marijke
en ik waren gewoon zeker van elkaar.” Inmiddels hebben ze
vier kinderen (allemaal getrouwd) en tien kleinkinderen.

Galopperen
Hoe kon Peter als tiener zo zeker zijn dat hij met kinderen
wilde werken? “Ik geniet er gewoon van”, is zijn eenvoudige
antwoord. “Ik vind het leuk dat ze zijn zoals ze zijn. Als ik
eerlijk ben, speel ik liever met kinderen dan met
volwassenen. Omdat ze zo onbevangen zichzelf zijn. En
omdat ze zich nog als vanzelfsprekend ontwikkelen. Ik vind
het geweldig om iemand te zien groeien.”
Groei is een sleutelwoord voor hem. “Toen ik op de
Kleuterkweek zat, reed ik ook paard in een manege. Ik werd
gevraagd om een groep leeftijdsgenoten met een dubbele

PETERWIERENGA, NIEUWEDIRECTEUR ECM:

Op zijn vijftiende verliet Peter Wierenga de middelbare school omdat hij zeker wist wat
hij wilde doen: met kinderen werken. Kinderen zien opbloeien maakt hem gelukkig. La-
ter werden kinderen kerken en nu, als nieuwe directeur van ECM Nederland, richt hij
zich op kerkplanten. Nieuwe kerken. Want die heeft Europa wel nodig. “Europa heeft
een speciale plek in de zending.”

Wilt u het werk van ECM Nederland in Europa
ondersteunen? Maak dan een gift over naar

NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland.
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BIDVOOR EUROPATerug in Nederland wilde hij niet weer voor de klas staan.
“Ik had zestig volwassenen lesgegeven, het was tijd voor
iets anders.”Via het Landelijk Verband voor Evangelisatie-
arbeid ging hij zich bezighouden met het adviseren en
toerusten van kerken op het gebied van evangelisatie.
“Vanaf het eind van de jaren negentig ging het ook steeds
vaker over kerkplanting; dat kwam toen op”, vertelt hij.
Peter legt het verschil tussen evangelisatie en zending/
kerkplanting uit aan de hand van een vissersbeeld. “Bij
evangelisatie vis je vlak uit de kust. Zending is als
diepzeevissen. Je moet meer kunnen en meer weten. Je
hebt een grotere boot nodig, meer investeringen. En je bent
veel langer weg. Urker vissers zijn soms een week op pad.”
Evangelisatie heeft in veel kerken wel een plek, maar Peter
zou graag zien dat zending – écht eropuit gaan en nieuwe
kerken planten – meer focus krijgt. “Ons hart gaat uit naar
God, maar naar wie gaat Gods hart uit?Weten we dat nog?”
Peter gebruikt graag een metafoor van bomen. “God wil
graag geloofd en geëerd worden. Kerken zijn loofbomen.
God wil steeds meer van zulke loofbomen zien. Hij verlangt
domweg meer lof. Maar Europa heeft op dit moment last
van ontbossing en onze volgroeide bomen – bestaande
kerken – blijken zich heel moeilijk voort te kunnen planten.
Wat moet je dan doen? Nieuwe bomen planten! Het maakt
niet uit wat voor bomen het zijn, als het maar loofbomen
zijn. Ik zou graag willen dat kerken hier bewuster over
nadenken en aan meewerken. Als je er zelf niet op uit wilt
of kunt gaan, steun het dan tenminste door gebed en geld.
Het gaat om Gods missie. Is het niet bizar dat kerken in de
coronatijd heel veel geïnvesteerd hebben in kabels,
kabelgoten en camera's, maar heel weinig in de buurt, de
stad, de wereld om ons heen?”

Proeftuin
Bij ECM Nederland houdt Peter zich hoofdzakelijk bezig
met diepzeevissers: zendingswerkers die als pioniers naar
allerlei plekken in Europa zijn getrokken om“de grote
daden van God te verkondigen”, zoals de nieuwe directeur
het formuleert. “We zijn een volk van priesters, uitverkoren
om te verkondigen dat God geweldig is.”
Peter heeft al veel ervaring met missie in Europa door zijn
betrokkenheid bij City to City, een netwerk dat kerkplanters
traint en toerust. Voor hem is Europa het alleringewikkeldste
continent wat zending betreft. De verdeeldheid, het
kerkelijke verleden, de secularisering, de onverschilligheid:
het stelt het slinkende aantal Europese christenen voor
immense uitdagingen. Peter ziet dat echter positief. “Europa
is als een proeftuin. Het is mijn verlangen dat we bij ECM
Nederland en ECM International heel strategisch nadenken
op welke manieren en op welke plekken we het Evangelie in
Europa kunnen laten klinken. Kunnen we bijvoorbeeld
aansluiten bij de grote stroom migranten, van wie velen
christen zijn? Moeten we niet vaker achterstandswijken in?
Laten we vooral kijken waar God werkt en hoe we daarbij
kunnen aansluiten. Zodat datzelfde oude Evangelie weer
klinkt in Europa. Opnieuw en als nieuw.”

1 Dank God voor de hoge op-
brengst van onze zestiende Step-
Race! De 19.500 euro die is bin-
nengekomen is een enorme steun
voor onze missie om het Evangelie
in Europa te verspreiden. Bid dat
God elke cent zegent.

2 Bid voor onze nieuwe
(kandidaat-)zendingswerkers: Klaas
en Eline Rozema in Innsbruck en
Frederik en Eline Boersema in
Maastricht. Bid voor een gezegen-
de voorbereiding op hun missie.

3 Dank God voor de 12,5 jaar dat
Hans Kuijpers leidinggaf aan ECM
Nederland. Dank dat Peter Wie-
renga de afgelopen tijd op soepele
wijze de directeurspositie kon over-
nemen. Bid dat God hem zegent
in zijn werk.

4 Bid voor het zendingswerk in
Tours en de rol die Marc en Jody
van Eijden daarin spelen. Bid voor
hun Église Protestante Évangéli-
que, dat de gemeente een zegen
voor de wijk kan zijn en mensen
helpen kan om Jezus te vinden.
Bid dat de corruptie in de politiek
afneemt en dat christenen niet in
het nauw gedreven worden.

5 Bid voor het contact tussen chris-
tenen en moslims. Dat vooroorde-
len, angst en achterdocht plaatsma-
ken voor liefde en vriendschap. Bid
om een zegen over Bert de Ruiters
nieuwe cursus Sharing Lives
Young. Dat het vele christelijke
jongeren kan helpen in hun con-
tacten met moslims.

Peter Wierenga publiceerde in 2020 samen met Remmelt
Meijer het boek Herkerken - de toekomst van
geloofsgemeenschappen. Het is alweer toe aan een vierde
druk en er komt ook een audioboek. Het moedigt kerken
aan om als liefdevolle gemeenschappen midden in de
samenleving te staan. “Dat is precies ook waar ECM aan
werkt en waarom ik bij ECM gekomen ben”, zegt Peter.
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VERHALENUIT EUROPA

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.

Lees meer over decursussen van SharingLives (voor volwassenenen voor jongeren) opwww.sharinglives.eu.

zegt Bert. “Je komt niet als vanzelf in contact met moslims
en doet waarschijnlijk ook geen moeite om contact te
krijgen. Maar zonder ontmoeting verandert je
beeldvorming niet. De verschillende onderzoeken bevelen
allemaal aan dat de ontmoetingsmomenten versterkt
moeten worden.”

Jongerencultuur
Bert de Ruiter vindt het persoonlijk erg jammer dat er zo veel
angst en achterdocht is in het contact met moslims. Het
motiveerde hem om de cursus Sharing Lives te schrijven, die
inmiddels in twaalf talen beschikbaar is en in tal van landen
gegeven wordt. Het doel van de cursus is om vooroordelen
weg te nemen en vriendschappelijke contacten tussen
christenen en moslims te bevorderen.
Samen metYoung & Holy, een bureau van voormalige
jongerenwerkers, ontwikkelde Bert recent de nieuwe cursus
Sharing Lives Young, speciaal voor jongeren. “Het concept is
hetzelfde, maar de vorm is aangepast. Young & Holy is
gespecialiseerd in de jongerencultuur. Zij hebben materiaal
gemaakt dat in die cultuur past. De vijf bijeenkomsten
volgen in grote lijnen de volwassen versie, maar de
bijdragen zijn korter en er zijn praktijkopdrachten, filmpjes
en spelelementen.”

Niet vreemd
De cursus is geschreven voor jongerenleiders. Ze krijgen
alles kant-en-klaar aangereikt, zodat ze de cursus zelf in hun
kerk of organisatie kunnen geven.Wat hoopt Bert dat
deelnemende jongeren in elk geval uit de cursus
meenemen?“Dat moslimjongeren ook gewoon jongeren
zijn, met wie ze normaal kunnen omgaan. Ze zijn niet
vreemd of minderwaardig.”
“De cursus bepaalt jongeren tegelijk bij hun eigen geloof.
Het contact met een andere religie kan spannend zijn. Ik
hoop dat hun eigen geloof zich hierdoor verdiept en dat ze
moslims als gewone medemensen gaan zien. Een moslim
een vriend, dat is de centrale leus in de cursus.”

De beeldvorming rondom moslims is in Europa niet
bepaald positief. Opvallend genoeg niet alleen onder
volwassenen, maar net zo goed onder jongeren. ECM'er
Bert de Ruiter stimuleert al jaren het contact tussen
christenen en moslims en heeft nu een speciale
jongerenversie van zijn succesvolle cursus Sharing Lives
gemaakt. “Ik hoop dat de deelnemers gaan inzien dat
moslimjongeren ook gewoon jongeren zijn, met wie ze
normaal kunnen omgaan.”

Het is voor sommigen wellicht verrassend – dat jongeren
net als volwassenen moeite hebben om onbevooroordeeld
naar moslims te kijken – maar Bert vertelt dat er uitgebreid
onderzoek naar is gedaan. “De onderzoeken bevestigen
dat veel jongeren een sterk negatief beeld hebben”, zegt
de consultant christen-moslimrelaties van ECM Nederland.
“Bijzonder is dat het niet uitmaakt of de jongeren christelijk
zijn of niet. En dat moslimjongeren vaak positiever
tegenover christelijke jongeren staan dan andersom.”
De redenen zijn uiteenlopend. Jongeren worden beïnvloed
door wat ze thuis en op school horen, evenals door
(sociale) media. Er is bovendien vaak weinig contact met
moslims. “Als je bijvoorbeeld op een christelijke school en
een christelijke sportclub zit, leef je in je eigen bubbel”,

Moslimjongeren zijn ook gewoon jongeren
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Heb jenet als Dominikinteresse in missie in Europa
en merk je dat God je voormissionair werk roept?

ECM Nederland maakt graag
kennis met je en helpt je bij je
oriëntatie op Europa en jeroeping. Zie voor meerinformatie deachterpagina!

zending in te gaan. Ik dacht: dat kan ik helemaal niet. Maar
toen ik hier aan de slag ging, merkte ik dat het heel goed
liep. Het contact met de mensen is fijn en de Bijbelstudies
en het kinderwerk dat ik voorbereid, komen goed over.
Misschien dat God me juist wel geroepen heeft omdat ik
het niet in mezelf zag, zodat ik weet dat ik het niet op eigen
kracht kan.”
Dominik oriënteert zich momenteel verder op zijn roeping.
“Ik weet nog niet precies wat God van mij vraagt.”Wellicht
wil hij voor langere tijd in het buitenland missionair werk
doen, wellicht keert hij terug naar Nederland om daar als
predikant of anderszins missionair bezig te zijn. “Volgend
jaar zomer hoop ik een beslissing voor de lange termijn te
kunnen nemen. ECM helpt me hierbij. Ik wil mijn verblijf in
Schwerin niet telkens met een halfjaar verlengen, maar
ECM benadrukt dat ik mijn besluit niet overhaast moet
nemen.”

Dominik de Bruijne studeerde dit jaar af aan de Theologi-
sche Universiteit Apeldoorn. De zesjarige studie leidt vaak
tot een baan als predikant, maar Dominik voelt zich – tot
zijn eigen verbazing – geroepen om zich op missie in Euro-
pa te oriënteren. Momenteel woont hij in Noordoost-Duits-
land, waar hij meewerkt aan een missionair project van
ECM. “Eigenlijk had ik niets met missie.”

Als onderdeel van hun afstuderen moeten de
theologiestudenten in Apeldoorn zeven weken stage
lopen in een kerkelijke gemeente. Dominik zocht een
stageadres ver van huis, het liefst in het buitenland. Zijn
mentor aan de universiteit bracht hem in contact met een
ECM-zendingswerker in Duitsland. Die zendingswerker
keerde op een gegeven moment terug naar Nederland,
“maar ECM Nederland bood me gelijk andere opties aan”,
vertelt Dominik.
Zijn keuze viel op het Patchwork Center, een missionair
wijkcentrum in Schwerin, voormalig Oost-Duitsland,
gerund door onder anderen zendingswerkers van ECM.
Dominik liep er niet zeven weken, maar zes maanden stage
en besloot daarna zijn verblijf tot in elk geval volgend jaar
zomer te verlengen om zich verder op missie in Europa te
oriënteren. “Het project sprak me meteen aan”, vertelt hij.
“Het past bij me. Ik kan er veel kinderwerk doen en er is
ook veel ruimte voor muziek.”

Kracht
Dominik had zelf nooit gedacht in een missionaire context
terecht te zullen komen. “Ik had tijdens mijn studie
eigenlijk niets met missie. Het vak missiologie sprak me
alleen op onderdelen aan en ik voelde geen roeping om de

Geroepen voor missie in Europa?
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Even lachen

Twee oenen eten allebei een banaan. Zegt de
ene oen tegen de andere: “Maak jij je banaan
nooit open voor je hem opeet?”Zegt de andere
oen: “Nee, ik weet toch al wat erin zit!”

Wil je Ilse een brief terugschrijven?

Stuur 'm naar ecmnederland@ecmi.org

of ECMNederland,

Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC

Deventer, en wij zorgen dat ze de brief

krijgt. Ilse vindt het heel leuk om post te

krijgen!

Hallo!

Ik ben Ilse Laan, ik ben 13 jaar en zit in de brugklas
op de mavo van het Sint-Maartenscollege. Ik woon
met mijn familie in Maastricht. Ik heb een broer, een
zusje en twee broertjes. We wonen in Maastricht
om meer mensen te vertellen over Jezus. Ik woon
nu vier jaar in Maastricht. Wat ik leuk vind om te
doen, is bakken, dwarsfluiten en op kleine kinderen
passen en met ze spelen.

Ik merk er persoonlijk niet zo veel van dat ik een
mission kid ben. Dat komt denk ik omdat het voor
mij heel gewoon is. Voordat ik in Nederland kwam
wonen, heb ik in Zambia gewoond. Daar ben ik ook
mission kid geweest, dus ik ben het gewend.

Met onze community komen we één keer in de
twee weken samen en doen we Bijbelstudie. We
hebben één keer in de maand ook een viering. Dan
eten we samen en leest iemand uit de Bijbel. We
nodigen ook mensen uit die we kennen. De afgelo‐
pen drie jaar heb ik meegedaan met de ECM
Step Race. Ik vond dat heel leuk, omdat je zo veel
mogelijk kilometers moet steppen om geld op de
halen voor ECM.

Groetjes, Ilse

Maastricht
Ilse Laan woont in Maastricht. Maastricht is de
hoofdstad van Limburg, helemaal in het zuiden
van Nederland. Maastricht is een heel oude stad.
De Romeinen hadden het er al over en hebben
een brug over de rivier gemaakt. In de middel‐
eeuwen was het een belangrijke plek en nu is
het een schitterende stad, waar je heel veel din‐
gen kunt vinden: geschiedenis, mooie gebou‐
wen, grotten en nog veel meer. Je kunt er ook
VIND! vinden. VIND! is een missiegemeenschap:
een groep van mensen die samen naar God wil‐
len luisteren en met Jezus willen leven. Ilse
hoort samen met haar ouders bij VIND! Daar
vertelt ze over in haar brief. Lees je mee?

Ilse in MaastrichtMission Kids
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MAASTRICHT

ZOEK DEVERSCHILLEN



Wil jij het Evangelie laten klinken in Europa –
opnieuw en als nieuw?

Wij delen jouwmissie.
Kom naar ECM - we helpen

je graag verder!

Lees meer over onze werkwijze en de verschillende fases
van zendingswerk op ecmnederland.nl/procedure.

Neem bij vragen gerust contact op met ons kantoorteam in
Deventer: 0570-637537 of info@ecmnederland.nl.

Als je overweegt om je voor de zending in Europa in te
zetten, kun je op onze website een interesseformulier
invullen: www.ecmnederland.nl/interesseformulier.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

We support your European ChristianMission


