
Geboorte Joshua 
Op zestien maart jl. hebben Anique en ik 
een geweldig mooi wondertje van God 
mogen ontvangen, namelijk… onze zoon 
Joshua. Het gaat erg goed met hem en 
Anique en wij voelen ons enorm 
gezegend! Dankt u mee voor het feit dat 
alles goed gaat? 
 
Op 26 mei jl.  is Joshua opgedragen in 
onze gemeente ‘Emanuel’ in Deventer.  
Uit dankbaarheid en vanuit het besef dat 
we voor Joshua’s verdere leven en 
opvoeding afhankelijk zijn van de 
werking van Gods Geest in hem en in 
ons als ouders, was het een gezegend 
moment om ons wondertje als het ware 
weer 'terug te geven aan God'. 
 
Goede start van 2019 
Bij ECM hebben we begin 2019 een 
goede start gemaakt qua giften. 
Uiteraard probeer ik samen met mijn 
collega's fondsen te werven en mensen 
te raken met het verhaal van ECM. Toch 
waren er ook mensen die 'vanuit het 
niets' weer leken te gaan geven. Maar 
uiteraard is het God die mensen op het 
hart geeft om dit te doen. Erg 
bemoedigend om te ervaren dat God zo 
met ons meewerkt en het werk van onze 
handen zegent! Dit maakt ons nederig.  
Dankt u mee voor deze goede start voor 
2019? En bidt u tegelijkertijd dat deze 
start er niet voor zal zorgen dat we 
verslappen, maar dat we de kansen die 
er zijn, of die zullen komen, door ons met 
beide handen aangepakt zullen worden? 

Tweede helft 2019 
Nog voor de zomervakantie zal er een 
nieuw fondswerfvoorstel worden 
aangeboden aan diverse grotere 
stichtingen en vermogensfondsen. Wilt u 
bidden dat aan de hand van dit voorstel 
diverse organisaties bereid zullen zijn 
om te geven, zodat ECM nog beter in 
staat zal zijn om zendingswerkers te 
coachen en te begeleiden voor, tijdens 
en bij terugkeer van hun bediening? 
 
Stagevoorlichting Gospel for Europe 
bijbelschool + Evangelisch College 
In januari had ik de mogelijkheid om in 
drie dagen tijd twee voorlichtingsmomen-
ten te verzorgen via spreekbeurten. 
Deze waren bedoeld om ECM Nederland 
als organisatie te introduceren bij de 
studenten, en om aan hen de plekken te 
presenteren waar zij zendingswerkers 
van ECM zouden kunnen ondersteunen 
bij de verspreiding van het Evangelie in 
Europa voor de invulling van hun 
praktijkstages.  
 
Op een zaterdag was ik uitgenodigd om 
voor zo’n twintig studenten van de 
opleiding missionair werk van het 
Evangelisch College in Amersfoort een 
spreekbeurt te geven en de maandag 
daarna was ik uitgenodigd bij de Gospel 
for Europe bijbelschool in Hilversum.  
Naar aanleiding hiervan zijn al een 
aantal goede contacten gelegd en is al 
één iemand in contact gebracht met 
zendingswerkers van ECM in Buitenpost. 
 
AW Accountants • Adviseurs Brummen 
Zoals gebruikelijk in de accountancy is 
het eerste halfjaar altijd heel erg druk.  
Dit jaar in het bijzonder omdat we er als 
kantoor een groot aantal nieuwe klanten 
bij gekregen hebben waarvan een aantal 
aan mijn portefeuille is toegevoegd. Wilt 
u danken voor deze aanwas van nieuwe 
klanten? En bidt u mee dat wij als team 
in staat zullen zijn om alle klanten naar 
tevredenheid te bedienen en aan hun 
verwachtingen te voldoen? 
 
De tijd dringt …. 
Mede door een recente prekenserie van 
onze voorganger over de eindtijd en ook 
door de interesse van Anique hierin, zijn 
we de afgelopen tijd meer en meer 
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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,  

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk 
van God is nabij gekomen. Bekeert u 

en gelooft het Evangelie’  
 

Marcus 1:15 

Joshua is hier 3 maanden oud 



Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is 
dat zowel ECM als ik geloven dat het Evangelie 

van Jezus Christus het antwoord is op de vragen 
en noden van het hedendaagse Europa!  

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. Dennis 

van Gaalen is gedeeltelijk financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hem 

steunen door een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 

o.v.v.  “fonds van Gaalen” 
ECM-Nederland - Postbus 861  
7400 AW Deventer -Nederland  

0570-637537 ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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Dennis van Gaalen 

bepaald bij dit onderwerp. Zonder 
hier nu een uitgebreide exegese te 
willen delen over wat de Bijbel 
hierover zegt, zijn wij ons meer 
dan ooit bewust van de weder-
komst van de Here Jezus. Dit is 
iets om naar te verlangen als kind 
van God, maar dit bepaalt ons ook 
sterk bij de gedachte dat de tijd die 
nog resteert, om mensen met het 
Evangelie te bereiken, beperkt is. 
Bidt u samen met ons voor 
degenen die Jezus nog niet 
hebben aangenomen als hun 
persoonlijke Heer en Heiland? 
 
Steprace 2019 
De ECM StepRace 2019 maakt 
alweer zijn opwachting! Op zater-
dag 12 oktober zal ik ondertussen 
voor de vierde keer deze uitdaging 
aangaan met als doel geld op te 
halen voor de verspreiding van het 
Evangelie in Europa. Afgelopen 
jaar heb ik, mede dankzij het 
meedoen van Dirk Jan, zeventig 
kilometer weten te steppen. Het zal 
bijzonder moeilijk worden om dit 
aantal kilometers te overtreffen. 
Mijn persoonlijke doel is om deze 
prestatie dit jaar te evenaren en 
opnieuw met support van Dirk Jan 
die weer mee zal steppen. Wellicht 
ook iets voor u om mee te step-
pen? Geef u dan bij mij op s.v.p. 
Of wellicht om mij financieel te 
ondersteunen?  Dan kunt u snel en 
eenvoudig de QR-code scannen of 
hier klikken en vervolgens uw gift 
geven. 

Uw betrokkenheid  
en ondersteuning 
Allereerst wil ik u bedanken voor 
uw betrokkenheid bij mijn werk. 
Geweldig dat u op de hoogte wilt 
blijven en dat u mijn werkzaam-
heden van harte ondersteunt!  
 
ECM Nederland is in al haar werk 
en activiteiten volledig afhankelijk 
van giften. En dus ook voor het 
bekostigen van mijn werk als 
fondswerver. Ondersteunt u mij al 
maandelijks? Dank u wel voor uw 
bemoediging en ondersteuning. U 
maakt de verspreiding van het 
Evangelie in Europa mede 
mogelijk!  
 
Ondersteunt u mij nog niet maan-
delijks? Dan wil ik u vragen hier-
over te bidden en na te denken of 
het zo kan zijn dat God u wilt 
gebruiken om mijn werk bij ECM 
Nederland mogelijk te maken en bij 
te dragen aan de verspreiding van 
het Evangelie in Europa. 

12 oktober ga ik  
weer steppen! 

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  

Gebedspunten: 
• Dankt u mee voor het feit dat alles goed gaat met Joshua en Anique? 
• Dankt u mee voor de goede start van 2019 qua fondswerving? En 

bidt u tegelijkertijd dat deze start er niet voor zal zorgen dat we ver-
slappen, maar dat we de kansen die er zijn, of zullen komen, met bei-
de handen zullen aanpakken?  

• Wilt u danken voor de aanwas van nieuwe klanten op het kantoor in 
Brummen? Bidt u mee dat mijn collega’s en ik alle klanten goed zul-
len kunnen bedienen? 

• Bidt u samen met ons voor degenen die Jezus nog niet hebben aan-
genomen als hun persoonlijke Heer en Heiland? 
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