
Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten 
staan, denk na, kijk naar de oude wegen. 
Welke weg leidt naar het goede? Sla die 
in, en vind rust." (NBV) Wat een 
passende, richtinggevende woorden uit 
voor deze tijd.  
 
Nu, na corona, nu alles verder gaat en toch 
anders is geworden. Met alle crises in de 
wereld die ons raken. Jezus bouwt Zijn 
koninkrijk. Zijn weg willen we blijven volgen. 
Onze missie blijft overeind: mensen met 
elkaar verbinden en met Jezus. Dit doen we 
vanuit een missionaire community. Hoe dat 
precies vorm krijgt is flexibel en we laten ons 
verrassen. Wie had vorig jaar durven dromen 
dat ons huis weer vol zou zijn met gasten? 
Gelukkig kan het weer! Op zondagavond met 
een groep Bijbellezen, dinsdag de team-dag, 
donderdag Alpha… en dan de onverwachte 
bezoekjes. Ons huis is weer een 
ontmoetingsplek en daar worden we blij van. 
Een warme, open plek bieden als krachtig 
middel om verschil te maken in levens van 
mensen. En als bijkomend voordeel: we 
houden ons huis heel opgeruimd! 
 
Volle woonkamer 
We kunnen veel vertellen over de manier 
waarop we community zijn en wat er gebeurt. 
Daar is de ruimte in deze brief te beperkt 
voor. Alpha willen we wel even noemen. Het 
is echt een avontuur. Elke avond afwachten 
wie er komt. Vanuit onze community VIND 
bieden we Alpha samen met Proef!, een 
missionair initiatief van ECM-ers Frederik en 
Eline Boersema aan de andere kant van de 
Maas. We hebben een groep van zes 
deelnemers en wat mensen die regelmatig 
mee-eten. Dit is nieuw voor ons, tot nu toe 
waren we gewend om Alpha te geven in 
groepjes van twee of drie. Tijdens corona 
zelfs online. Nu zitten we soms met meer 
dan vijftien mensen in onze woonkamer te 

eten! We waren gewend om de filmpjes van 
Alpha te gebruiken als leidraad voor het 
gesprek. In deze groep werkt dat niet goed 
en we proberen met eigen inbreng aan te 
sluiten bij de manier van denken en de 
achtergrond van de deelnemers. Eén ding 
heeft de groep gemeen: ze hebben allemaal 
een bewogen leven achter de rug en daar 
mogen we iets van meekrijgen in de 
gesprekken.  
 
Mooi nieuws 
Ik (Anneke) heb na veel jaren een 0,7 Fte 
vast contract gekregen bij de Universiteit van 
Maastricht! Het werk is nu een combinatie 
van onderzoek en onderwijs. Ik zit nog in 
dezelfde ruimte als twaalf jaar geleden, maar 
veel taken zijn nieuw en het werk is 
afwisselend. Ik vind het bijzonder dat de 
inhoud van het werk van de universiteit 
regelmatig samenvalt met onze missie. 
Allerlei co-creatie methodieken die handig 
zijn binnen onderzoek, zijn ook bruikbaar 
voor trainingen binnen Nederland Zoekt – en 
andersom. Tijdens de retraite van ECM 
konden we samen aan de Nederlandse 
zendingswerkers een workshop geven op 
basis van een denkmodel uit mijn werk over 
participatie. Hoe leuk is dat! 
 
Man van gebed 
Voor Tjerk was een gesprek in het voorjaar 
met zijn teamleden van Nederland Zoekt 
over Desmond Tutu een kantelmoment. 
Desmond Tutu stond bekend als een 
inspirerende, liefdevolle, moedige en 
genadevolle man. Voor zijn dochter was hij 
vooral een man van gebed. Hij zocht elke 
dag de aanwezigheid van God voordat hij 
aan het werk ging. Juist als hij veel stress 
had of het heel zwaar had, nam hij extra tijd 
voor gebed. Tjerk vroeg zich af: en ik dan? 
Hoe zit dat met mij? Hij maakte een radicale 
keuze en loopt nu doordeweeks elke ochtend 
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“Go stand at the crossroads and 
look around. Ask for directions to 

the old road, the tried-and-true 
road. Then take it. Discover the 

right route for your souls.” 
  

Jeremia 6:16, vertaling The Message 

Hallo lieve mensen,  

workshop geven tijdens de ecm-retraite 



“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar 
de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie 

je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund…”  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Fam. van Dijk is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Maastricht 

        vertrouwen  

om 06:00 door de wijken en straten 
van Maastricht om open te staan voor 
wat God wil zeggen of laat zien. Het 
doet veel in Tjerk. Zoveel mensen die 
liggen te slapen, letterlijk en figuurlijk. 
“Ik kan het ze niet echt kwalijk nemen. 
Wie kennen zij, wie vertrouwen zij, met 
wie delen zij hun leven? Wie wijst hen 
op Jezus? Wie helpt hen in hun 
zoektocht? Wie helpt hen om de 
volheid van Heer te ontdekken?” Een 
enorme motivatie om verder te gaan 
met VIND en Nederland Zoekt.  
  
Leven vanuit genade 
In juni waren we bij een “Up-weekend” 
met mensen van vergelijkbare 
initiatieven als VIND - uit Gouda, 
Deventer en Emmeloord. Een 
ontspannen weekend in België. 
Spreker Arie de Rover gaf ons zeer 
waardevolle input over het leven 
vanuit genade en hoe dit uitwerkt in 
een community. We komen hier als 
team nog vaak op terug. Ook de 
kinderen genoten!  
 
Ook de 3D Netwerkdag van Nederland 
Zoekt in oktober was een heel fijne 
ontmoeting met mensen uit  
andere communities in Nederland. 
Bemoedigend, vooral omdat er weer 
allerlei nieuwe initiatieven bij aansloten 
en we konden leren van elkaars 
ervaringen.  
 
Als deze brief bij jullie komt, is het 
bijna kerstfeest. Wij zitten op dit 
moment al volop in de voor-
bereidingen. Op zondag 18 december 
gaan we een groot kerstfeest vieren in 
het buurtcentrum in onze wijk. Gaaf 

dat de sociale partners hier actief 
reclame voor maken. We starten met 
een lunch (iedereen mag wat 
meebrengen). Daarna zetten we 
iedereen die dat wil ‘aan het werk’ om 
een achtergrond te maken voor een 
puppetshow, waarin het kerstverhaal 
centraal staat. We gebruiken het 
verhaal van een undercover koning, 
die zijn onderdanen wil leren kennen 
en daarom naar ze toe gaat. Enkele 
jaren geleden hebben we dit stuk met 
de hele groep uitgespeeld, maar we 
hebben inmiddels geleerd dat we de 
mensen uit onze wijk niet blij maken 
als ze zich in een kostuum mogen 
hijsen…. Dus nu de puppetshow 
variant. Het samen bouwen maakt dat 
het echt een feest van verbinding gaat 
worden. Het feest eindigt met een 
bingo. We zien ernaar uit! 
 
Hartelijk dank voor alle betrokkenheid 
en financiële hulp die jullie bieden om 
dit werk mogelijk te maken. We hopen 
dat we ook in het nieuwe jaar op jullie 
steun mogen rekenen. Langs deze 
weg willen we jullie een heel mooi 
kerstfeest toewensen en veel liefde 
en zegen in 2023! 
 
Hartelijke groet 

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Huis vol met Alpha 

Kinder bijbelclub op zondag 

God danken tijdens de 3D Netwerkdag 

Tjerk als blauwe Piet in Blauwdorp 
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