Matth. 28:20

Lieve familie en vrienden,
Het is volop zomer en de eerste teugels
van de coronamaatregelen worden wat
gevierd. Tijd voor een nieuwsbrief over
ons wel en wee in het Friese Buitenpost
waarvan -en dat is bijna uniek- nog
niemand uit de burgerlijke gemeente
opgenomen is in het ziekenhuis wegens
een coronabesmetting…
Familie
Wij en ons gezin maken het goed. De
afgelopen maanden zijn we allemaal
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van
ons leven. Hoewel het tot voor kort voor de
meesten van ons een ‘ver-van-mijn-bedshow’ was, heeft het coronavirus ons
bepaald bij de mogelijke gevolgen van een
economie die gebaseerd is op (groei in)
welvaart en mobiliteit.
Corona en missie
We weten ons in alles afhankelijk van onze
Vader in de hemel, dus maakt het voor
onszelf weinig verschil wanneer er een
coronacrisis uitbreekt. Uiteraard proberen we
goed om te gaan met onze verantwoordelijkheden om de verspreiding ervan tegen
te gaan. Wat ons dan wel raakt, is de
primaire reactie die we bij sommigen zien als
het gaat om de angst om besmet te raken.
Maar ook het verdriet bij mensen wiens
geliefden ernstig ziek zijn of die zelfs komen
te overlijden zonder dat ze fysiek dichtbij
mogen komen om bijvoorbeeld een hand
vast te houden. We hebben het van redelijk
dichtbij meegemaakt. Als je dan elkaar niet
even een knuffel kan geven…
Missie is voor 90% (of toch voor de volle
100%?) relatie. Dat merkten we vooral in al
onze activiteiten die we gewoon waren te
doen. Het Open Huis, het vervolg op de
Alpha, bezoek aan de prostitués, de spontane ‘even-komen-aanwaaien-bezoekjes.’ Ze

liggen voorlopig allemaal stil. Soms zijn ze
voor een deel te vervangen door via Skype
of Zoom het gesprek aan te gaan, maar dan
merk je toch dat het voor de gesprekken
zoals je die gewend was te voeren een
surrogaat is.
Desondanks hebben we wat nieuwe
kontakten kunnen leggen. Juíst door de
crisis. Martha gaat bijvoorbeeld geregeld met
iemand wandelen die zich eenzaam voelt.
Open Huis
Normaal gesproken houden we iedere tweede en vierde zondagmiddag van de maand
bij ons thuis Open Huis. We gaan dan
gezellig koffiedrinken, een spelletje doen en
samen koken en eten. Veel van de vaste
deelnemers ervaren dit als hun familie en
hebben de bijeenkomsten dan ook erg
gemist. Tijdens zo’n Open Huis kennen we
een moment waarop we, op allellei verschillende manieren, een stukje Koninkrijk zichtbaar willen maken.
Eind juni hielden we voor het eerst weer
Open Huis in de vorm van een Open Tuin
Door de versoepelingen met meer ruimte om
ons heen en in de open lucht gingen we met
z’n allen BBQ’en. Het was fantastisch om
elkaar weer te zien!
Alpha en het vervolg
We noemden in onze vorige nieuwsbrief dat
we bij ons thuis weer een Alpha konden
starten. Ook schreven we over de
indrukwekkende momenten tijdens het Alpha
-weekend. Bij de laatste bijeenkomst in
december spraken we af om een vervolg
hieraan te geven. Vanaf januari kwamen we
met z’n zevenen iedere veertien dagen bij
elkaar om de Life Explored-cursus te volgen.
Centraal in deze cursus staat de vraag: Wat
is het mooiste cadeau dat God je kan geven?

De eerste Open Tuin sinds weken
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“Leer de mensen om zich te houden aan
alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet
nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de
nieuwe wereld komt.’

verbinding

“Ons verlangen is om in verbinding te komen
met hen die op zoek zijn naar antwoorden op
hun levensvragen en voor wie de drempel naar
een kerkgebouw daarvoor te hoog is”

Gebedspunten:
• Dank God voor de zegen die we
• Bid om bescherming van Martha en
hebben mogen ervaren over dat wat
haar team bij het werk onder de
we mochten doen in het afgelopen
prostitués in Leeuwarden en dat ze
halfjaar.
zegenrijk mogen werken voor de
vrouwen. Bid speciaal voor de proef
• Dank God voor al die activiteiten die
door konden gaan ondanks de crisis. die gestart is om de vrouwen via
internet te kunnen bereiken.
Bid dat de bijeenkomsten die nu stil
• Dank God dat Hij ons voorziet in
liggen snel weer hervat mogen
worden en dat de ‘schade’ beperkt
voldoende middelen en bid dat we dit
blijft.
werk kunnen blijven voortzetten.

Het geeft stof tot goede en diepgaande gesprekken. Bidden jullie mee
dat het zaad dat wij met de Alpha
mochten zaaien ook via dit vervolg
verder mag ontkiemen?

Wandelen aan de rand van Buitenpost

Martha geeft een huddel

De Weaze
Martha bezoekt samen met een
teamlid van Hope for Friesland al
jaren de bordelen aan de Weaze in
Leeuwarden. Ook dit werk ligt stil en
daardoor kan er ook geen contact
meer zijn met de vrouwen. Het is er
onwerkelijk stil en de vrouwen zijn
vertrokken uit hun kamers. Een aantal
van hen komt dagelijks bij de
koffiekamer van het Leger des Heils
hun voedselbonnen halen, want geen
werk betekent voor hen ook geen
inkomen. De vraag komt dan op waar
ze gebleven zijn.
De laatste jaren is er een tendens te
bespeuren dat de raamprostitutie
langzaam
verschuift
naar
06prostitutie: dat wil zeggen dat via 06contactadvertenties in dagbladen veel
meer vanuit woonhuizen gewerkt
wordt. Mogelijk dat dit proces nu in
een stroomversnelling komt.

Al langer werd daarom gezocht naar
een manier om toch in contact te
blijven met de vrouwen. Daarmee is
nu een start gemaakt door via SMS
en internet contacten te gaan leggen.
Dit vereist wel de nodige voorzieningen op het gebied van anonimiteit
en traceerbaarheid. Vorige maand zijn
ze ermee begonnen.
Profetische Huddel(s)
Eén van de dingen die wel door
kunnen blijven gaan zijn de Zoomhuddels. Martha volgt een ‘derdejaars’
Profetische Huddel en geeft er tegelijk
ook eentje aan deelnemers die éerstejaars’ zijn. Voor deze huddels is
veel diepgang, openheid en transparantie van de deelnemers nodig. Ondanks het feit dat de huddels online
gegeven worden, merkt Martha dat
deze diepgang er na een aantal online
samenkomsten uiteindelijk toch komt.
Als deze nieuwsbrief uitkomt is het
volop zomer. Als we terugkijken op
het afgelopen halfjaar dan zijn en
blijven we verwonderd over onze
Vader. Wat zegent Hij ons rijk,
ondanks de situatie die we aan het
begin van het jaar voor onmogelijk
hielden. Toch voorziet Hij steeds in
alles wat wij nodig hebben zowel in
geestelijk als materieel opzicht. Wat
een groot God is Hij!
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Amo en Martha Draijer zetten zich
binnen Butterfly in voor discipelschap
en gemeentestichting in Friesland.
Amo en Martha zijn financieel
afhankelijk van giften. Je kunt hen
steunen door een gift over te maken
op: NL02INGB0000254997, st. ECM
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu
ECM-Nederland, Postbus 861, 7400
AW Deventer, Nederland,
0570-637537,

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org

De Weaze, een van de donkerste plekken in Leeuwarden
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