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Van generatie op generatie zal 
ik getuigen van Uw trouw.  

Met vreugde en dankbaarheid vieren we dit 
jaar ons 30-jarig huwelijksjubileum. Wat een 
feest! Een mooie reden om foto’s op te 
zoeken en herinneringen op te halen.   
 

Toen we verloofd waren gingen we gesprek-
ken aan met ECM en ons eerste huwelijks-
jubileum vierden we in Wroclaw, Polen. In 
september 1992 begonnen we daar met ons 
werk. God heeft onze gebeden gehoord en 
verhoord, Hij heeft ons geleid en heeft ons 
van al het nodige voorzien. Hij heeft ons 
talenten en gaven gegeven die we in de 
afgelopen 30 jaar hebben mogen ontwik-
kelen en gebruiken. En Hij heeft ons bovenal 
het geluk van ons gezin gegeven. Daarnaast 
heeft God ons behoed en bewaard, zodat we 
dit jubileum samen in gezondheid kunnen 
vieren. Ook heeft Hij gegeven dat we nog 
steeds van Hem houden en dat we Hem 
willen dienen. Er zijn niet genoeg woorden 
om te beschrijven waarvoor we dankbaar 
zijn. In deze brief willen we een paar 
momenten uitlichten, kijkend naar de foto’s 
die nu in onze woonkamer hangen. 
 
De jaren in Polen  
De London School of Theology is de plaats 
waar Roland en ik elkaar leerden kennen en 
goed onderricht kregen in o.a. de bijbel, 
theologie, kerk, geschiedenis, member care, 
ministry en missie.  Na onze studie was onze 
bruiloft We woonden om en nabij 9 maanden 
in Staines voordat we naar Wroclaw vertrok-
ken. Daar gaven we Engelse taalles aan 

Poolse mensen. Deze taalschool was 
opgezet in een baptistengemeente. Op deze 
manier konden we de Polen in praktische zin 
dienen door het leren van de Engelse taal en 
hen met Jezus en het Evangelie laten 
kennismaken.  Stephen, Maarten en Léonie 
zijn hier geboren. Afgelopen september was 
ik in Wroclaw om een vriendin -tevens voor-
malig collega van de taalschool- op te 
zoeken. Wat ben ik dankbaar voor langduri-
ge vriendschappen! Het was bijzonder om in 
de school rond te lopen en te bedenken dat 
zoveel mensen, naast het leren van Engels, 
hier tevens Jezus hebben leren kennen. Eén 
van hen is nu zelf leerkracht op de school en 
zet het werk voort. Onze foto hing tussen de 
vele christenen die op die school hebben 
lesgegeven. 
 

Naast het lesgeven, hielden we Engelse 
kerkdiensten, waren er weekends voor stu-
denten en organiseerden we zomerkampen. 
Ook werkten we mee op de kinderclub. Onze 
kinderen gingen in Wroclaw naar school. 
Doug en Lila waren een ander stel die met 
ECM in Wrolclaw werkten. Doug is twee jaar 
geleden overleden en Lila werkt nog in 
Rabka en Krakow. 
 

Samen met Doug en Lila verhuisden we naar 
Rabka om daar een kerkgemeenschap te 
beginnen. In Rabka werd Rhiannon geboren. 
Ook in Rabka gaven we Engelse taalles. Dat 
gaf ons de gelegenheid om met jongeren in 
contact te zijn. Eén van hen werkt nu als 
zendingswerker onder moslims. We hebben 
prachtige herinneringen aan de jongeren en 
de avonden gevuld met zang, studie, 
gesprekken, gelach en samen eten.  Als ik 
terugdenk aan Rabka, dan denk ik zeker aan 
de gebedsdagen die we met ECM’ers uit 
omringende landen hielden. Wat waren dat 
goede momenten: het delen van moeilijke en 
mooie momenten, toerusting en vooral ook 
samen bidden. 
 

Een andere foto is die van de verhuisauto. 
We gingen een jaar naar All Nations Bible 
College, in Ware, Engeland. Daar hebben we 
opnieuw een jaar gestudeerd voordat we 
naar Maastricht gingen. Wat we daar geleerd 
hebben kunnen we ook nu toepassen in ons 
werk.  Aan de muur hangt ook een rij met 
familiefoto’s. Veel van deze foto’s maakten 
we voor onze nieuwsbrieven. Wat een voor-
recht om al negenentwintig jaar mensen om 
ons heen te hebben die voor ons bidden en 
die ons bemoedigen. Sommigen ondersteu-
nen ons financieel al bijna 30 jaar. Heel veel 
dank hiervoor.  

Beste familie en vrienden, 

Familiefeest 30 jarig huwelijk  



Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

Het werk in Maastricht anno nú 
Hier in Maastricht zijn we betrokken 
met onze gemeenten. Binnen ECM 
zijn we meer internationaal betrokken. 
Onze ouders hadden vanaf 2013 meer 
zorg nodig. Nu betreft die zorg alleen 
nog mijn moeder. Op 14 oktober jl. 
werd ze 89 en we hebben dat, in 
tegenstelling tot vorig jaar, kunnen 
vieren met een dagje op de orchi-
deeënhoeve in Luttelgeest. Het was 
een dagje genieten! Traditiegetrouw 
las ik haar op haar verjaardag Psalm 
89 voor. Wat hebben we toch een 
liefdevolle familie. Van generatie op 
generatie zal ik getuigen van Uw 
trouw. Wat een voorbeeld is mijn 
moeder hierin. 
 

De kringen zijn weer bij elkaar. Een 
goede mogelijkheid om met een 
creatief gebed op de preek n.a.v. 
Psalm 107 (Loof de Heer want Hij is 
goed) te reageren. We legden stenen, 
waarop we geschreven hadden waar-
óm Hij goed is, op een hoop. Deze 
hoop stenen zal niet vergaan en ons 
aan Gods goedheid herinneren. In 
vers 6 staat ‘dat het volk uitriep naar 
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de Here, God bevrijdde hen uit de 
gevaren’. Ook vs 11 ‘want ze hadden 
zich tegen Gods woorden verzet’. We 
hadden een houten kruisje waaraan 
we zonden spijkerden: onze zonden 
en ook de zonden die we in de kerk 
maken. Elke keer staat er dat het volk 
het uit angst uitriep naar de Heere. 
We hebben gedacht aan het lijden in 
de wereld en in ons persoonlijk leven, 
met de belofte dat God onze tranen 
ziet. Psalm 56 zegt: “Vang mijn tranen 
op in Uw kruik...want dit weet ik, God 
staat mij terzijde.” Dit wetende, baden 
we en we goten symbolisch water in 
een kruik als symbool voor het lijden 
in de wereld. 
 

Vorige maand, op 23 oktober, vierden 
we ons jubileum met de familie en 
deze maand november met vrienden. 
Zo kijken we uit naar de toekomst die 
voor ons ligt. We willen kijken waar 
we de komende jaren God mogen 
dienen. Misschien in een andere stad. 
We zoeken God voor wijsheid en 
leiding hierin.  
 

Dankjewel voor jouw getuigenis van 
God de Vader, God de Rechter, God 
die geneest, God de Genadige in 
jouw leven. Dankjewel voor je 
voorbeeld van jouw liefde voor Hem. 
 

Hartelijke groetjes, 

Roland, Carolien, 

en de kinderen. 

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  

Oud collega Taalschool wroclaw Op bezoek 
september 2021(bid voor herstel van 

hartbeschadiging door chemo) 

Op bezoek bij lila September 2021 

In Ware tijdens het jaar aan All Nations 

Familiefeest 30 jarig huwelijk 

https://www.ecmnederland.nl/automatische-incasso?formdata%5Bff_25462%5D=Roland+%26+Carolien+Smith&spf=1
mailto:roland.smith@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmi.org
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

