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Laten we daarom het 
onwankelbare Koninkrijk in 

dankbaarheid aanvaarden om zo 
God te dienen dat Hij er behagen 
in schept met eerbied en ontzag  

 
Hebreeën 12:28 

Voor de lijdensweek hebben zes vrouwen 
en ik een bloemstukje gemaakt voor 
Pasen. Ik heb geprobeerd de lijdensweg 
uit te beelden: Jezus kwam om de 
rechtvaardigheid van God de Vader te 
tonen (Jesaja 42:6). Het is geweldig als 
we mogen meewerken aan een Koninkrijk 
waarin mensen tot hun recht en tot hun 
doel komen. In het paasstukje heb ik 
onder meer palmtakjes gestopt vanwege 
Palmpasen, een vogeltje naar aanleiding 
van de tempelreiniging, een zilver muntje 
voor de vraag aan wie de mens eer zal 
geven, het kruikje van de vrouw die 
geurende olie over Jezus goot, het 
muntstukje voor de dertig zilverstukken, 
de doornenkroon en het lege kruis. Zoals 
ook in Marcus 11 -16 staat beschreven. 
 
Het werk op de Suringar school 
Op de Suringar school, de protestants-
christelijke basisschool in Maastricht, is een 
groot project gaande waarbij Roland 
betrokken is. Het speelplein van de school 
wordt omgebouwd tot een natuurspeelplaats. 
De tuinwerkgroep bestaat alweer een jaar. 
Deze werkgroep bestaat uit drie ouderparen 
die samen met de directie en een logopedist 
(die ervaring heeft in het ontwerpen van 
tuinen voor kinderen) een opzet hebben 
gemaakt voor deze natuurspeelplaats. In het 
plan is onder meer een hut van wilgenteen 
opgenomen, een zogenoemd bijenhotel, 
schooltuintjes, een natuurlijke scheiding 
tussen de speelplek van jongere en oudere 
kinderen, een blotevoetenpad en nog veel 
meer. Om dit plan te realiseren zijn veel 
materialen, zoals planten en bomen, nodig. 
Maar ook de nodige manuren. Roland krijgt 
van verschillende (groen)bedrijven support. 

Hij heeft van een bedrijf onder meer wilgen, 
grassen en fruitbomen gekregen. Ook heeft 
hij voor minder geld palen en andere 
materialen kunnen aanschaffen. We vinden 
het belangrijk om mee te helpen bij het in 
stand houden van een basisschool waar nog 
Bijbelles gegeven wordt. Ook willen we op 
deze manier als christenen meebouwen aan 
de stad waar God ons geplaatst heeft, waar 
God in Jeremia2 9:5-7 toe oproept. 
 
In Maastricht is door verschillende kerken en 
ook de christelijke studentenvereniging Lux 
ad Mosam Serve the City op gezet. Serve 
the City heeft tot doel om mensen in nood te 
helpen door samen iets voor anderen te 
doen. Voornamelijk door samen projecten op 
te zetten. Onderstaande link geeft een indruk 
van een werkdag op de Suringarschool. Kijk 
op YouTube naar Serve the City Maastricht. 
De volgende dag waarbij Serve the City 
betrokken is, is 25 april. Op deze dag gaan 
de mensen aan de slag om een tuin klaar te 
maken waar asielzoekers in Maastricht een 
eigen moestuin kunnen beginnen. 
 
In gesprek 
Gisteren had ik iemand op de koffie die 
graag voor de school waar haar kinderen 
naartoe gaan met het concept 
natuurspeelplaats aan de slag wil. Heel 
bijzonder. Zij vertelde over haar school en 
hoe ze had gezien dat op de Suringar school 
zo veel mensen bezig zijn met de bewerking 
van het schoolplein. Ik vertelde haar over het 
project en hoe de kerken van Maastricht 
hierin de handen ineen geslagen hebben. 
Dat was echt mooi, om te kunnen getuigen 
van eenheid en samenwerking van en met 
christenen. 

Beste familie en vrienden, 

Bloemschikken met de vrouwen en het bloemstukje gemaakt voor de Lijdensweek 

http://www.youtube.com/watch?v=TnaIMa16EAE


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

We zijn dankbaar voor de mogelijk-
heden die God ons geeft. Er is nog zo 
veel te vertellen: de ervaringen met 
de bijbelstudiegroep op maandag, de 
dienst waarin we dank gaven voor de 
mensen die ons Jezus hebben laten 
zien, het koffiegesprek op woensdag 
met andere moeders. Een bijeen-
komst die overigens eindigde in 
gebed voor de school. Hoe bijzonder.  
 
Financiën 
Eén ding waar ik ook over moet 
schrijven zijn onze financiën. Het is 
geweldig om meer dan twintig jaar 
afhankelijk te zijn geweest van giften 
en te kunnen juichen over jullie trouw! 
God voorziet elke keer opnieuw. Het 
is geweldig dat we zo veel mensen 
om ons heen hebben die ons met 
gebed en ook financieel onder-
steunen. Dit jaar hebben we een grote 
uitgave aan de belasting moeten 
doen, merendeels vanwege de 
aankoop van een nieuwere auto in 
2013. Vooruitkijken naar de kosten 
van de studies van de jongens en nog 
wat andere kosten hebben we aan het 
eind van de zomer zo’n 5.000 euro 
nodig. Wil je hiervoor bidden en 
hieraan bijdragen? 
 
Nieuw werk voor Roland 
Roland is in maart twaalf dagen in 
Engeland geweest om bij enkele 
kerken te vertellen over het werk in 
Maastricht. Hij heeft ook sommige 
mensen persoonlijk opgezocht om 
samen God te danken voor Gods plan 

voor Maastricht; voor de mensen die 
nu nog ver van God af staan. Mensen 
die door God geschapen zijn om Hem 
te aanbidden en voor Hem te leven.  
 
Roland heeft er nog een nieuwe taak 
bij gekregen. Hij gaat dertig zendings-
werkers in Oost-Europa helpen om te 
integreren in ECM. Hij zal hiervoor 
naar Oekraïne, Hongarije, Roemenië 
en Bulgarije reizen. 
 
Nieuwe locatie voor de kerkdienst 
Onze gemeente was al een aantal 
jaren op zoek naar een locatie om op 
zondag voor de dienst bij elkaar te 
kunnen komen en doordeweeks voor 
overige activiteiten, waarbij we Jezus 
en de mensen om ons heen kunnen 
dienen. We gaan nu eind april ver-
huizen naar een kerkgebouw cen-
traler in Maastricht. Het eerste jaar 
zijn we te gast bij de rooms-katholieke 
Kerk, aan wie dit kerkgebouw 
toebehoort. We zijn benieuwd hoe het 
zal gaan. Op 26 april zullen we de 
eerste kerkdienst houden op de 
nieuwe locatie. Bid dat we hier op een 
mooie manier mee zullen om gaan.  
 
Dank voor jullie gebed en onder-
steuning. 
 
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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Kinderen op de Suringar  
die helpen met de tuin 

Roland krijgt instructies voor zijn nieuwe taak 

Roland, Carolien, 

Stephen, Maarten, 

Leonie en Rhiannon 

Carolien leidt de dienst 

Roland op bezoek in Engeland 

Terwijl ik in het veld met onze hond Laddie liep, vroeg iemand mij wat ik doe. ‘Ik 
vertel mensen over Jezus en geef uitleg over de Bijbel als mensen dat willen’, was 
onder meer mijn antwoord. 
 

‘Dat is mooi werk’, was de reactie van de ander. Vervolgens vertelde ik hoe frus-
trerend het soms is, omdat maar zo weinig mensen iets willen weten over Jezus. 
Ik had vervolgens een boeiend gesprek.  
 

Blijf bidden voor de mensen die we ontmoeten en met wie we relaties opbouwen. 
Opdat zij zullen zien: 'Proef en zie dat de Heere goed is' (Psalm 34:9a). Dat Jezus 
ons bevrijdt. Hij is aan het kruis gegaan voor een ieder. 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Roland+_+Carolien+Smith
mailto:rolandandcarolien@msn.com
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmi.org
mailto:ecmnederland@ecmi.org

