Lieve familie en vrienden,

De kop van het jaar 2017 is eraf, dus
het is hoog tijd voor een nieuwsbrief.
We nemen je graag mee in het reilen
en zeilen van ons initiatief in de
laatste paar maanden. Over de mooie
momenten, maar ook over ervaringen
die minder mooi zijn en waarin we de
gebrokenheid
van
deze
wereld
ervaren.
Alpha
Op 20 december hebben we de Alphacursus
afgesloten met een prachtige feestavond.
Met acht deelnemers zijn we het Alphaavontuur doorlopen en een aantal van hen
gaf voor zo’n 35 aanwezigen een indrukwekkend getuigenis over wat God met hen
gedaan heeft. Wat is het bijzonder om met
deze deelnemers onderweg te zijn en hen te
zien groeien in hun relatie met Jezus.
De periode waarin Alpha wordt gehouden
bestrijkt zo’n twaalf weken en is een
intensieve tijd waarin je elkaar iedere week
ontmoet. Dit heeft vaak als resultaat dat er
een hechte band ontstaat tussen de
deelnemers onderling, die na de feestavond
doorgaat.
Alle deelnemers van de Alphacursus hebben
dan ook aangeven graag samen verder te
willen gaan. Eenmaal in de veertien dagen
komen ze als een “Bètagroep” samen bij ons
om meer te leren hoe ze in vrijheid met
Christus kunnen leven. We gaan met elkaar
verder waar we met de Alphacursus gestopt
zijn en gaan door met de zoektocht naar wat
vrijheid in Christus voor ons leven betekent.
We hebben het dan over thema’s als
vergeving, verandering van denken, de
wapenrusting en de gaven van de Geest.

Open huis tweede kerstdag
Op tweede kerstdag hielden we voor de
derde keer een 'kerst-openhuis'. Op de
uitnodiging die we onder meer op Facebook
hadden gezet, kwamen heel wat gasten af.
Onder het genot van veel lekkers werd er
gekletst, waren er goede gesprekken en
werden spelletjes gedaan. Ook onze
Syrische vrienden, die hun eerste Kerstmis in
Nederland doorbrachten, waren van de partij.
Voor meerdere aanwezigen was dit een
welkome afwisseling tijdens de kerstdagen,
die ze verder noodgedwongen in eenzaamheid doorbrachten. “Gisteren saai, vandaag
gisellug”, zo vertrouwden Joseph en Laila
ons toe toen we ze weer naar huis brachten.
Na afloop kreeg iedereen een kaars mee met
daaraan een kaartje met de bekende
kersttekst uit Johannes 3:16.
Huiskamer
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al konden
melden, zijn we in december begonnen met
het huiskamerproject in ons dorp. Op
twee zondagen en twee woensdagen in de
maand zijn we ’s middags in het sociaalcultureel centrum dat ons dorp rijk is en
richten we een gezellige ruimte in waar
koffie, thee, cake en een – al of niet
diepgaand – gesprek te verkrijgen is. Ongedwongenheid en gezelligheid zijn de
belangrijkste ingrediënten van zo’n middag,
die bedoeld is voor hen die dit thuis missen.
Op zondagmiddag gaan we met elkaar
koken en hebben we ook een maaltijd. Met
gemiddeld tien tot vijftien bezoekers per
middag voorziet ‘De Húskeamer fan Bûtenpost’ kennelijk in een behoefte. Het is één
van de mogelijkheden voor ons om met
kwetsbaren uit onze omgeving een relatie op
te bouwen.
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“Gisteren saai,
vandaag gissellug”

verbinding

Uw gebed gevraagd:
• Dank Hem voor alles wat we
mogen doen en de zegen die we
daarover mogen ervaren.
• Bid om groei en volharding voor
de jonggelovigen die wij thuis
mogen ontvangen.
• Bid om inzicht en wijsheid om de
mensen in wie wij investeren
goed te kunnen begeleiden in het
groeien in hun relatie met Jezus.
• Bid dat God mag voorzien in
alles wat we iedere dag nodig
hebben.
• Bid om uitbreiding van onze
vriendenkring, zodat we dit werk
kunnen voortzetten.

Kaartje (met kaars) om mee te nemen

‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun
levensvragen en voor wie een kerkgebouw als
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’
De Weaze
Wat de Wallen voor Amsterdam zijn, is
de Weaze voor Leeuwarden. Al vier
jaar lang komt Martha met een team
iedere week op bezoek bij de
prostituees die daar werken. Ze willen
Licht brengen in die gitzwarte
duisternis door met de vrouwen die dat
willen te praten, te zingen of te bidden.
Met een aantal van deze vrouwen is
een bijzondere band ontstaan en veel
vrouwen zien iedere keer uit naar hun
komst. De kamers zijn ondergebracht
in een aantal voormalige pakhuizen en
daarom zijn de ramen niet zichtbaar
vanaf de straat. De eigenaren hebben
in december vrij plotseling en zonder
duidelijke redenen het team de
toegang ontzegd. Hierdoor is er, naar
het zich laat aanzien, noodgedwongen
een einde gekomen aan deze
wekelijkse bezoeken.
We ervaren hierin heel duidelijk de
geestelijke strijd tussen het Licht en
het duister. Willen jullie bidden voor de
vrouwen aan wie deze korte, soms
emotionele maar altijd troostvolle en
hoopgevende bezoekjes niet meer
kunnen worden gebracht?

Present
We zijn het laatste halfjaar druk bezig
geweest met het opzetten van een
Stichting Present. Het onderzoek naar
voldoende draagvlak is inmiddels
afgerond en het zoeken naar goede
bestuursleden voor de stichting is
begonnen. We hopen dat nog dit
kwartaal de Stichting kan worden
opgericht, zodat ze met haar missie
kan beginnen: een brug slaan tussen
mensen die iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen
kunnen worden.
Financiën
Ons streven is om naast een inkomen
uit missiegerelateerd werk zo veel
mogelijk van giften te gaan leven. We
willen graag fulltime met onze missie
bezig zijn. Naast de inkomsten uit een
vrijwilligersvergoeding bij Nederland
Zoekt en een vergoeding voor het
geven van huddels, ontvangen we al
veel giften. Jullie als giftgevers maken
het mogelijk dat we kunnen doorgaan
met ons mooie werk! Heel hartelijk
dank voor jullie steun. Het maakt ons
dankbaar en blij en het bemoedigt ons
enorm om met ons werk door te gaan.
Voor alle anderen hopen en bidden
we dat je door deze nieuwsbrief de
uitdaging wilt aangaan om ons te
steunen, om zo ook onderdeel uit te
gaan maken van onze missie. Als je
hierin wilt bijdragen, tref je in het
colofon hiervoor alle gegevens aan.
Heel hartelijk dank voor jouw betrokkenheid!

Amo en Martha
kerst-openhuis

COLOFON

verlangt

Buitenpost

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

Eten tijdens de ‘Húskeamer’

Financiële toezegging - ondersteuning Amo en Martha Draijer
European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000
Ondergetekende

* Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: €……………………..
Bestemd voor: ondersteuning Amo en Martha Draijer
Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig
* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________
Land: __________________ E-mail:_______________________________
IBAN:
Telefoon: ________________________
Datum ondertekening ___ -___ - 20____
Handtekening: ________________________________________________
datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ -_____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer
Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European
Christian Mission Nederland om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op
de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door
contact op te nemen met ECM.

