1 Corinthiens 15:58

Bonjour lieve allen,
Een frisse, warme voorjaarsgroet vanuit het
nieuwe missieveld waar
ik
-na een
veelbewogen en levendig jaar- aan het landen
ben. Een streek die vanaf mijn zwerversjaren
‘mijn hart heeft’, waar ik de Franse taal leerde
en waarvoor ik gebeden heb sinds het moment
dat ik christen werd. Hoog tijd voor een
nieuwsbrief met wat overzicht.
Na mijn laatste nieuwsbrief, april 2013
Bewust heb ik me in de laatste nieuwsbrief wat
aan de oppervlakte gehouden. Hoewel allerlei
zaken zich niet ontwikkelden zoals gewenst, koos
ik ervoor om trouw te blijven aan mijn roeping
zolang ik geen andere aanwijzingen had – en
zette me in waar het wel kon. Eind april zocht ik
mijn vrienden en gemeente (Le Sarment) in Aude
op, nadat we elkaar zeven maanden niet hadden
gezien. Op de lage bergrug die beide departementen van elkaar scheidt, lag plots de hele
streek voor me – en mijn hart begon zo te
branden dat het zeer deed. Verwonderd vroeg ik
aan God om me duidelijk de weg te wijzen en,
indien dit van Hem afkomstig was, dit te
bevestigen via de teams rondom me.
St. Girons
Eenmaal terug in St. Girons kreeg ik allerlei
indicaties die richting Aude wezen, zelfs via
mensen die me niet graag zagen vertrekken. Ik
heb hier veel voor gebeden en later gebed
gevraagd aan degenen die verantwoordelijk zijn
voor m’n uitzending; om leiding op de juiste weg.
Wonderlijk was dat in en rond St. Girons een
aantal contacten (voor wie ik zorg had) min of
meer stopten qua ontwikkeling en dat ik later zag
hoe anderen 'het stokje' overnamen. Langzaam
maar zeker raakte ik ervan overtuigd dat God me
in Aude wilde hebben.
Nederland / ECM, thuisfront, Pijler
Afgelopen zomer heb ik dit alles in Nederland
besproken met mijn teams: Het thuisfront, de
gebedsgroep, ECM en de oudsten van mijn zendende kerk ‘De Pijler’.

Doop Estelle - le Sarment

De eerste reacties waren niet meteen enthousiast,
het gaat immers om een streek waar weinig
mensen christen zijn en waar veel occulte
invloeden zijn. Er werkt geen zendingsorganisatie
en de gemeente waarmee ik me verbonden weet
(en die blij is met mijn komst) is erg klein en woont
heel verspreid, dus is het lastig om hier een
uitzending goed te 'borgen'. Een tijd van delen,
bespreken en overdenken. En genieten met al die
vrienden en familie!
Frankrijk
Terug in Frankrijk was er eerst een vakantiethemaweek in het Centraal Massief, met zo'n
zevenhonderd christenen uit het netwerk waar Le
Sarment deel van uitmaakt: Destinée France.
Vervolgens had ik gesprekken met meerdere
voorgangers in verschillende streken – zo ook de
verantwoordelijken voor Le Sarment. Terug in
Ariège volgde een tijd van wachten, vele maaltijden en bezoeken, en ja, -na de toestemmingook van opnieuw opruimen. Want waar ik hier vier
jaar geleden met nauwelijks iets begon, is er nu
weer overvloed! Alweer te veel verzameld, dus
weggeven 
Vanaf het startweekend voor het gemeentelijk jaar
in september kreeg ik groen licht om mijn
aanstaand vertrek aan te kondigen. Dankbaar ben
ik dat ik daarna echt de tijd met alle mensen heb
kunnen nemen - om me te realiseren hoe kostbaar vele relaties zijn geworden. In een tijd van
afscheid nemen, beseffen we veel dieper hoeveel
en wat we voor elkaar betekenen. Heerlijk om te
weten dat wat gezaaid is, gezaaid is met God, dat
Hij gaat verder gaat met Zijn werk in St. Girons en
omgeving - en ook in mij.
Gemakkelijk was de tijd van overgang niet, maar
van veel groter belang was het zoeken en
verstaan van Gods weg - en te zien hoe Hij stap
voor stap deuren heeft geopend; de ‘teams’ (zoals
boven genoemd) zijn achter me gaan staan en
hebben uitgesproken om mij / ons te steunen in
dit nieuwe missieveld. In november heb ik huis en
contacten in Ariège op een mooie manier af
kunnen ronden. Gaaf om elkaar daarna af en toe
terug te kunnen zien.
Aude / Hoge Vallei
Om makkelijker geschikte woonruimte te vinden in
de nieuwe streek, bood een echtpaar in de Hoge
Vallei me voor een paar maanden onderdak aan
in hun gîte, een herbergje onder hun huis.
Sindsdien zoek ik een huis met een tuin. Dit is
nog niet gelukt. Wel heb ik met het zoeken naar
een huis de wijde omgeving met haar vele dorpen
en gehuchten beter leren kennen. Voor mijn
afspraken rijd ik vele kilometers over kleine
weggetjes, omdat iedereen hier zo ver uiteen
woont. Ondertussen woon ik in een ander klein
tijdelijk ‘nestje’. Opnieuw had ik vrij snel goed
contact met de dorpelingen. Zeker hoop ik
spoedig iets te vinden waar ik ook weer mensen
kan ontvangen, maar ik vertrouw erop dat alles op
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à
l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne
sera pas vain dans le Seigneur.
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig,
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de
Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet
tevergeefs is in de Heere.

verlangt

Frankrijk

liefde

Van de thuisfrontcommissie
Wij hebben met Anke meegeleefd, gezocht
en gebeden in de afgelopen periode, waarin
zij de overstap naar een ander gebied in
Zuid-Frankrijk overwoog en uiteindelijk
daartoe besloot. Wij hebben bewondering
voor de trouw waarmee Anke in St. Girons
op haar post bleef, ook als het niet
gemakkelijk was, totdat ze zeker wist dat
God haar op een andere plaats riep. Zij is in
St. Girons voor velen tot zegen geweest,
zowel in als buiten de gemeente waartoe zij
behoorde. Wij zien ook dat deze periode
voor haar vormend is geweest. Wij geloven
dat deze nieuwe omgeving (beter) bij haar

Afscheidsmaaltijd St. Girons

Le Sarment -gebedsgroep wachtpost

Aumôniers, ontstaan commissie

Le Sarment

Hoge Vallei van Aude

`Zo weinig mensen in deze streek kennen
God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen.
Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook
om vandaag met Hem te kunnen leven.`

past en hopen dat zij er spoedig voldoende
thuis zal raken en ook daar mensen in nood
kan helpen met haar gastvrijheid en warme
hart voor zwakke en kwetsbare mensen.
We zijn dankbaar voor de goede
begeleiding vanuit ECM, voor de zorg die zij
hebben voor Anke, de flexibiliteit die zij
tonen voor de bijzondere situatie in Aude en
voor de wijze waarop zij desondanks een
vangnet rondom haar hebben opgezet.
Dit najaar zal de uitzendtermijn van
voorlopig drie jaar aflopen. Wij zullen met
Anke, haar thuisgemeente De Pijler en met
ECM nadenken over verlenging en zo ja,
de juiste tijd komt.
Met de mensen in ‘le Sarment’ is een
warme band ontstaan. Ondanks de
geografische afstand, is de onderlinge
liefde en betrokkenheid groot. Ook onze
visies komen overeen. Ik ontvang veel in
onze contacten en bijeenkomsten; we
bidden voor deze streek en voor elkaar,
we delen wat van belang is en zo kunnen
we open zijn naar buiten toe. Hoe de
missie concreet vorm gaat krijgen, weet
ik nog niet, maar ik weet wel dat ik alweer
met veel mensen ‘onderweg’ ben, dat we
elkaar waarderen en dat de dagen goed
gevuld zijn. Ik ben dankbaar om hier te
kunnen dienen!
Aumônerie / ziekenhuis- en
gevangenispastoraat
Met een groep predikanten, oudsten en
bezoekers van zieken en gevangenen in
Ariège, zijn we regelmatig bijeengekomen
om protestants ziekenhuispastoraat op te
zetten in Ariège. Tot op heden bestond
dit niet. We hebben ons hiervoor vanuit
verschillende kerken gegroepeerd. Sinds
kort hebben we een officiële, door de
Franse Staat erkende commissie op
kunnen zetten om dit ziekenbezoek
verder handen en voeten - en vooral
oren! – te kunnen geven. Ik ben gekozen
als secretaris van de groep. Bijzonder,
want mijn Frans is echt niet perfect ;)
Kroatië – ECM Biennial, april 14
Voor het eerst kon ik deelnemen aan de
tweejaarlijkse conferentie voor alle door
ECMI uitgezonden zendelingen en
betrokkenen in Europa. Het werd een
rijke ontmoeting; zowel inhoudelijk als in
persoonlijke contacten opbouwend. Petje
af voor de organisatie! Goed om elkaar
en elkaars werk beter te leren kennen en
daardoor meer verbonden te raken in
onze missie(s).
Nu en nabije toekomst
Mijn bezigheden in Aude bestaan uit het
opbouwen
en
onderhouden
van
contacten, het zoeken naar een geschikt
en betaalbaar huis waarin ik de
mogelijkheid heb om mensen te
ontvangen, maaltijden te organiseren en
– dat zou ik geweldig vinden - waar ik ook
mensen onderdak kan bieden. Verder

voor welke termijn. Wij vragen graag uw
gebed hiervoor, dat wij hierin Gods leiding
goed mogen verstaan.
Wij danken allen die op enigerlei wijze
betrokken zijn bij Ankes werk in Frankrijk, in
gebed, financieel of als klankbord. Samen
met u hopen wij Anke en haar missie ook
de komende tijd effectief te kunnen
ondersteunen en er voor haar te zijn.
Thuisfrontcommissie: Jan Otte, Bert
Visser, Benjamin van Bilsen, Manuela
ter Maat, Janny Kops
dien ik de huisgroep van ‘Le Sarment’ in
de Hoge Vallei van Aude en bezoek waar
en wanneer mogelijk de samenkomsten
van de gemeente; nu hier, dan daar. Ik
zie ernaar uit hoe mijn bediening hier
verder vorm krijgt. Soms moet ik geduld
uitoefenen – en dat valt me niet altijd
mee. Maar ik vertrouw erop dat God
precies weet wat op welk moment het
beste is voor de missie en voor mij.
Ik zie uit naar wat God gaat doen in deze
omgeving, waar zo weinig mensen God
kennen en waar zo veel donkerheid is.
Weet dat ook u daaraan deel hebt door
uw gebeden en ondersteuning op welke
manier dan ook – zonder die zou mijn
werk hier niet mogelijk zijn.
SHALOM aan allen

Anke
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 |
Anke van der Sluijs is financieel
afhankelijk van giften. Je kunt haar
steunen door een gift over te maken
via www.ecmnederland.nl/geven of
op: ING 254997 t.n.v. Stichting ECMNederland, Deventer o.v.v. “fonds van
der Sluijs” | Vanuit Buitenland IBAN:
NL02INGB0000254997
BIC: INGBNL2A |
ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400
AW Deventer – Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
(ook voor aanvraag nieuwsbrief)
www.ecmnederland.nl
Anke van der Sluijs - 1 Avenue de St.
Lizier - 09200 St. Girons
00 33 581 157361

