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De Geest van God, de Heer, rust op mij, 
want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan 

armen het goede nieuws te brengen heeft 
Hij mij gezonden, om aan verslagen 

harten hoop te bieden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te 

maken en aan geketenden hun bevrijding.  
Jesaja 61:1 

We hadden dit jaar nieuwjaarsrolletjes op 
1 januari. We vroegen ons af waarom 
deze traditionele wafeltjes juist met 
nieuwjaar gegeten worden. Het was leuk 
om te lezen dat al vanaf de dertiende 
eeuw overal in Europa wafels worden 
gebakken in december. Voor Limburg 
geldt dat eveneens. Veel families bakken 
in december platte wafels van verschil-
lende groottes en smaken. Deze wafels 
werden vroeger door de monniken gebak-
ken. Ze symboliseren twee dingen: een 
zoenoffer voor het afgelopen jaar en, 
omdat ze plat zijn, een uitgelezen boekrol. 
Het jaar is uit en dus weet je ook wat er 
allemaal is gebeurd. Het nieuwe jaar 
echter is nog geheel onbekend. In het 
rolletje liggen de geheimen van het 
nieuwe jaar nog geheel verborgen. 
 

In de afgelopen decembermaand mochten 
we opnieuw genieten van bijzondere ont-
moetingen met de mensen om ons heen. 
Graag delen we een aantal van onze 
ervaringen. 
 

Tim, een zendingswerker uit Amerika, kwam 
met veertien jongeren en twee echtparen die 
hen begeleidde voor een maaltijd bij ons. 
Lekker met elkaar gegeten en daarna werd 
er veel gezongen. Muziek overbrugt 
barrières in de taal. Het geloof in onze God 
maakt ons één. Wat een feest was het! 
 

Een student die we een aantal jaren geleden 
ontmoette bij een gebedsgroep, kwam langs 
om iets uit te printen en meteen even mee te 
eten. Het was zo goed om te horen dat hij 
over anderhalve maand klaar is met zijn 
opleiding tot arts. Hij verlangt ernaar om 
Gods weg te bewandelen en vraagt Hem om 
hem te leiden naar de juiste werkplek. 
 

Een jonge vrouw uit onze straat heeft een 
aantal weken in het ziekenhuis gelegen en 
moest nog meerdere malen voor een aantal 
dagen terug. Het gaat langzaam beter met 
haar. We zijn God dankbaar dat we contact 
met haar en haar man hebben. We 
verlangen ernaar dat zij God leren kennen. 
Ze zijn blij dat we voor haar gebeden 
hebben. Bid voor haar dat ze geheel mag 
herstellen. 
 

Tijdens het wandelen met onze hond Laddie 
maken we allerlei praatjes. Veel van die 
gesprekken gaan nog steeds over de 
honden, maar Roland had kortgeleden een 
mooi gesprek. De andere hondeneigenaar 
vertelde dat ze het gevoel had dat veel 
mensen deel uitmaken van een gemeen-
schap. Haar buren zijn bijvoorbeeld lid van 
de ‘Nieuw Leven Gemeente’. Veel mensen 
behoren volgens haar tot een groep. Zij was 
van mening dat haar gezin op zichzelf stond. 
Ze vertelde dat ze wil gaan onderzoeken of 
het beter is om bij een kerkgemeenschap te 
horen. Of niet. Bid dat we op onze 
wandelingen met Laddie kansen mogen 
krijgen om meer mensen naar Jezus te 
brengen.  
 

We zijn God dankbaar dat we bij mensen 
mogen zijn. Soms zijn we een lichtje voor 
hen en soms zijn zij een lichtje voor ons. En 
alles wijst naar het Licht dat naar deze 
wereld kwam. We hebben met de gemeente 
een mooie kerstdienst mogen vieren. Het 
thema was ‘Licht aan’. We genoten van de 
kinderen die door middel van een schaduw-
spel het kerstverhaal met ons deelden. 
Rhiannon was gelukkig, omdat het 
vriendinnetje dat zij had uitgenodigd samen 
met haar familie kwam. Bid voor de mensen 
die we hadden uitgenodigd maar die ervoor 
kozen om dit feest (nog) niet te vieren. Bid 
dat zij op zoek zullen gaan naar God, die 
vrede geeft. 
 

In december is Roland ook weer een week 
samen geweest met andere leiders vanuit 
ECM om de plannen voor de komende 
maanden te bespreken. Tijdens de week 
wordt er gekeken naar wat er gebeurt in 
Europa, wat de dromen zijn en welke 
strategieën nodig zijn. Er wordt veel gebeden 
en gediscussieerd, maar ook gelachen, 
gegeten, foto’s gedeeld en gewandeld. 
Roland kwam moe, maar opgebouwd weer 
thuis. Er rusten wat administratieve taken en 
Skype-afspraken op zijn schouders. 

Beste familie en vrienden, 

Kate, Button en Carolien tijdens het wandelen  



‘Onze diepste wens is dat wij mensen helpen 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.’  

Het werk dat Roland deed op de 
Ommekeer, een opvangcentrum voor 
mensen met een verslavingsproble-
matiek, is sinds 1 november 2014 
gestopt. Stichting de Hoop zag zich 
vooral door de bezuinigingsmaat-
regelen vanuit Den Haag genood-
zaakt om de Ommekeer te stoppen. 
Sommige betaalde medewerkers, 
bijvoorbeeld begeleiders, zijn nog op 
zoek naar een nieuwe baan.  
 

Roland is nu veel bezig op de 
protestantse basisschool de Suringar. 
Hij werkte hier al één dagdeel per 
week. Zijn werk bestaat uit het 
meewerken in de tuin van de school, 
om daar samen met de kinderen een 
mooie leerplek van te maken. Door 
gesprekken met een plaatselijk tuin-
centrum heeft hij financiële onder-
steuning gekregen om in het voorjaar 
een zonnebloemwedstrijd te houden. 
In januari gaat er ook een nieuw 
project van start: Serve The City (zie 
www.servethecity.nl/over-ons/missie-
en-doel). Hierbij gaan verschillende 
mensen Roland helpen om een stuk 
natuurtuin aan te leggen voor de 
allerkleinsten van de school. 
 

Op de donderdagen van de oneven 
weken bidden we samen met Tjerk en 
Anneke van Dijk. Bid met ons mee, 
opdat we de belofte in Psalm 145:18 
('De Heer is dichtbij voor mensen die 
Hem roepen, dichtbij voor de mensen 
die op Hem vertrouwen') ook mogen 
ervaren. We hebben ervaren dat 
iemand die aanvankelijk een doods-
verlangen had, wil blijven leven sinds 
we voor haar aan het bidden zijn! Ook 
hebben Tjerk en Anneke nieuwe 
mensen mogen ontmoeten die graag 
de vieringen willen meemaken.  

We hopen en bidden dat deze men-
sen God zullen ervaren tijdens deze 
vieringen.  
 

De baptistengemeente is op zoek 
naar een nieuwe plek waar we 
wekelijks en misschien ook doorde-
weeks kunnen samen komen. Bid 
voor wijsheid, goede beslissingen en 
een nieuw onderkomen. 
Met onze kinderen gaat het goed. 
Stephen en Maarten hebben het naar 
hun zin op hun kamers en met hun 
studies. Léonie zit in de vijfde klas 
van het vwo. Ze wil graag ontdekken 
wat Gods plan met betrekking tot haar 
studiekeuze voor haar is. Daartoe 
heeft ze al een aantal open dagen 
aan diverse universiteiten bezocht.  
 

Rhiannon wordt op 10 februari 11 en 
daar kijkt ze erg naar uit. Het spelen 
op de harp vindt ze fijn. Het zal niet 
lang duren en dan kan ze ‘Stil mijn 
ziel, wees stil’ meespelen in een 
kerkdienst. Haar harplerares heeft 
haar dit geleerd, maar is zelf niet 
gelovig. Misschien dat dit lied mag 
bijdragen aan haar ontdekkingstocht 
naar het doel van haar leven. 
 

Dankjewel voor jullie gebed en 
ondersteuning! 
 

Hartelijke groetjes, 

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en 
gemeentestichting in Zuid-Limburg in 

samenwerking met ECMI | 
MISSIONSMITHS is financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 

Nederland o.v.v. fonds 
MISSIONSMITHS | Maatschap 

MISSIONSMITHS, Ellecuylgaard 22, 
6227 EA  MAASTRICHT, 

0433110153, 
rolandandcarolien@msn.com | ECM-
Nederland, Postbus 861, 7400 AW 
Deventer, Nederland, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 
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Nederland  

vervulling  

Amerikaanse tieners op een mission 
outreach hebben een maaltijd en 

gezellige avond bij ons thuis 

Léonie en Maarten zingen tijdens de avond 
met de Amerikaanse tieners  

Rhiannon is Maria tijdens het schaduwspel 

Roland, Carolien, 

Stephen, Maarten, 

Leonie en Rhiannon 

Roland aan het tuinieren met de kinderen van de basisschool 
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