
“Kent u deze Bijbel nog?” Een 
jongeman sprak David aan op een 
interkerkelijke gebedsbijeenkomst in 
een plaats zo'n 35 km bij Ambérieu 
vandaan. Ongeveer dertig jaar gele-
den hadden we duizend Bijbels in 
Ambérieu deur aan deur aangeboden. 
Eén van die Bijbels lag bij zijn ouders 
in huis en hij is hem gaan lezen. Hij 
kwam tot bekering en is nu een 
trouwe volgeling van Jezus. Mooi om 
jaren later vruchten te mogen zien van 
zaad dat toen in goede aarde is 
gevallen. 
 
Terug naar Ambérieu 
Ja, we zijn weer terug in Ambérieu, de 
plaats waar we in de jaren tachtig 
hebben gewerkt aan gemeenteopbouw 
en evangelisatie. Het werd tijd om 
Limoges te verlaten om de nieuwe 
voorganger ruimte te geven om de kerk 
verder te ontwikkelen. Onze zoon 
Benjamin woont met zijn gezin al een 
paar jaar in Ambérieu en we hebben er 
vaak over gedacht om ons pensioen in 
deze streek door te brengen. Ze hebben 
voor ons een leuk huisje gevonden in het 
centrum, vlak bij de katholieke kerk met 
een kerktoren die ons dagelijks bij de tijd 
houdt. In augustus zijn we dus verhuisd 
met de hulp van onze kinderen en 
andere vrijwilligers.  

Een maand na de verhuizing is Magda 
van de trap gevallen en heeft ze haar 
enkel gebroken, waarmee ze bijna twee 
maanden omhoog heeft gezeten. We 
hebben ons bezoek aan Nederland in 
oktober hierdoor moeten afzeggen en we 
konden helaas niet naar de retraite die  
ECM voor de Nederlandse zendings-
werkers had georganiseerd.  
 
Het heeft ons tevens belemmerd om ons 
huis gauw op orde te krijgen. Maar we 
zijn blij dat de meeste dingen nu een 
plek gevonden hebben, ondanks dat we 
een stuk kleiner wonen dan we gewend 
waren. Door de bergachtige omgeving 
worden we er tevens aan herinnerd dat 
onze hulp van de Heer komt. 

Mission-Net  
In december hebben we met een stand 
van ECM Frankrijk op het jongeren-
zendingscongres Mission-Net in Duits-
land gestaan. Naast de interessante 
contacten was het voor ons erg 
inspirerend om te zien hoe Europese 
jongeren over zending nadenken en 
gemotiveerd zijn om mee te bouwen aan 
Gods koninkrijk.  
 
Dit helpt ons in onze taak om Franse 
jongeren te bereiken en uit te dagen voor 
zending in Europa. Velen ontdekken dat 
zending zich niet uitsluitend in andere 
werelddelen afspeelt, maar zich vaak 
vlak naast de deur bevindt. Zending 
wordt steeds meer gezien iets van zowel 
vlakbij als ver weg. Zo mocht Jim 
Memory, een ECM zendingswerker uit 
Engeland tijdens dit congres een oproep 
doen aan de ruim 2.000 Europese 
jongeren om voor hun eigen continent te 
bidden. 
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“Mooi om jaren later 
vruchten te mogen zien 

van zaad dat toen in 
goede aarde is 

gevallen.”  

Lieve familie en vrienden,  

een nieuw stekje in Ambérieu  

Nieuw adres 
5 place Gustave de Tricaud 
01500 Ambérieu-en-Bugey 

Frankrijk 



‘We bidden dat de Fransen een vaste 
toekomst vinden in Christus.’ 

Reizen 
In februari hoopt David in 
Duitsland een forum bij te wonen, 
georganiseerd door ECM, over de 
betrokkenheid bij emigranten en 
moslims in Europa. Terwijl dit 
voorheen gezien werd als een 
speciale bediening, zien we het 
vandaag overal om ons heen en 
heeft iedere gemeentestichter 
ermee te maken. Gezien de 
diverse situaties waarmee we 
geconfronteerd worden, denken 
we er binnen ECM hard over na 
hoe we hierop moeten inspelen. 
De meeste zendingswerkers zijn 
hier niet op voorbereid en we 
proberen hulpmiddelen aan te 
bieden om niet de ogen te sluiten 
voor deze noodsituatie. 
 
In april vindt de tweejaarlijkse 
ECM conferentie in Kroatië plaats, 
waar we met de hele ECM familie 
bij elkaar zullen zijn voor opbou-
wende studies en het uitwisselen 
van nieuws over ons werk in 
diverse delen van Europa. Dit is 
ook de gelegenheid om met elkaar 
na te denken over onze 
gezamenlijke visie en strategie om 
mensen in Europa te bereiken met 
het Evangelie.  
 
We moeten alert blijven om te zien 
wat mensen vandaag bezighoudt 
en hoe we God aan hen kunnen 
bekendmaken. 
 
Familie 
In oktober hebben Benjamin en 
Anne-Claire er een derde zoon bij 
gekregen. Dit is de eerste keer dat 
we de geboorte en eerste levens-
maanden van ons kleinkind van 
dichtbij mogen meemaken. De 
kleinzoons zijn hier vaak over de 
vloer en komen elke dag langs ons 
huis om naar school te gaan. Dit is 
een nieuwe fase in ons leven waar 
we erg gelukkig mee zijn.  
 
Ook bij Daniel en Cécile wordt in 

wonen, 

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 Lem is financieel afhankelijk van 
giften. Je kunt hen steunen door een 

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

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

“Lem” | ECM-Nederland - Postbus 861 
- 7400 AW Deventer -Nederland - 

0570-637537 
 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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een toekomst 

helaas voor ons, nu verder weg en 
we zullen kilometers moeten blij-
ven afleggen om hen te bezoeken. 
 
Voor Marie-Anne is het echter 
gemakkelijker om wat vaker langs 
te komen; iets waar ze goed 
gebruik van maakt.  
 
De familie wordt eveneens uitge-
breid met een nieuwe schoon-
dochter. Rémi heeft zijn wederhelft 
gevonden en hoopt in augustus te 
trouwen met Victoire. Ze is van 
Congolese afkomst, maar woont 
sinds haar zevende jaar met haar 
familie in Frankrijk. We zijn erg 
gelukkig met deze nieuwe aan-
winst en geloven dat ze een goede 
vrouw voor Rémi zal wezen, voor-
al met het oog op de bediening die 
ze samen hopen te hebben als 
voorgangersechtpaar. 
 
Het belooft een bijzonder jaar te 
worden en we bidden dat de Heer 
ons in al deze plannen zal leiden. 
We zijn dankbaar voor jullie be-
trokkenheid en wensen een ieder 
Gods rijke zegen toe. … onze hulp komt van de Heer  

MCE stand op Mission-Net  

Mission Net 2015 

Hartelijke groeten, 

David & Magda  

met het been omhoog  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=David+_+Magda+Lem
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

