Deventer 2 oktober 2018

Beste mensen uit de achterban van David en Magda,
Ook vanuit ECM een woord van dank voor uw jarenlange betrokkenheid bij het werk en leven
van de familie Lem in Frankrijk. Met uw gebed, financiële steun en persoonlijke
betrokkenheid heeft u hun belangrijke zendingswerk in Frankrijk mogelijk gemaakt en
gedragen. Uw betrokkenheid is ook voor ons als zendingsorganisatie een belangrijke
stimulans om met visie en daadkracht het Evangelie op een nieuwe manier in Europa kenbaar
te blijven maken. Waar Europa voorheen de bakermat van zending naar onbereikte gebieden
en volken was is ons continent vandaag de dag zelf zendingsveld geworden. Waar de kerk en
het christelijk geloof in Europa steeds vaker gezien worden als een gepasseerd station, moet
het Evangelie juist ook in deze tijd op een nieuwe manier klinken. Gelukkig zijn er voldoende
aanknopingspunten en missionaire kansen. Als ECM mogen wij met zo’n 250 zendingswerkers
in Europa zoekende mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus voor deze tijd
en voor ieders leven. Dank dat u een bouwsteen bent voor dat andere Europa, in de
voetsporen van Jezus.
Wat we meestal zien bij zendingswerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, geldt
ook voor David en Magda: zij gaan eigenlijk helemaal niet met pensioen, maar rollen een
nieuwe fase van hun missionaire leven in. Wat wèl verandert, is dat ze nu beiden een
pensioenuitkering krijgen, waar ze jaren een deel van hun ondersteuning voor hebben
opzijgezet. Dat betekent dat de financiële afhankelijkheid van u als achterban verandert.
Naast hun pensioen dat de kosten van levensonderhoud dekt, blijft er echter nog wel
behoefte aan ondersteuning in het dragen van de kosten uit hun missionaire
werkzaamheden. Dat zijn voornamelijk reiskosten in Frankrijk voor het bezoeken van
partnerorganisaties, zendingswerkers, projecten en het geven van spreekbeurten/preken .
Er is vanuit de gezamenlijke achterban zo’n € 500,- per maand nodig. Wij vragen u biddend
te overwegen hen in die kosten te ondersteunen.

In Zijn dienst verbonden,

Hans Kuijpers
European Christian Mission - Nederland

t (31)(0)570-637537

Maagdenburgstraat 18  7421 ZC Deventer  Nederland
e ecmnederland@ecmi.org
w www.ecmnederland.nl

IBAN NL02 INGB 0000 254997 KvK 41179447
lid van ECM-International, deelnemer van MissieNederland.nl

ECM Nederland is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); uw giften aan ECM zijn fiscaal aftrekbaar

