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We bidden dat je deze 
zomerperiode de 

schoonheid van Gods 
schepping mag zien.  

De een en twintigste juni is het alweer 
de eerste dag van de zomer. Onze 
zomer kenmerkt zich vaak door klei-
nere en grotere feestjes. We hopen op 
een ‘burger party’ met buren en 
gemeenteleden. Een feestelijke pick-
nick voor de zendingswerkers uit 
‘Verweggistan’ die met onze gemeen-
te hun ervaringen in het land waar zij 
dienen komen delen en hoe zij daarin 
de zegen van God ervaren. Ook hopen 
we met elkaar te mogen vieren dat 
onze kinderen dit schooljaar goed 
hebben afgerond met goede studie-
resultaten. Op 13 juni hopen onze 
ouders, Cees en Rie de Jong DV hun 
56ste Trouwdag te vieren. Zo’n zegen 
om te mogen vieren, dank te brengen 
aan God en anderen te laten proeven 
van Gods goedheid. Psalm 34:9 
 
ECM conferentie 
Het was ook een feest om met z’n 
zessen (Roland, Carolien, Stephen en 
zijn vriendin Channah, Léonie en 
Rhiannon) de tweejaarlijkse ECM confe-
rentie te bezoeken. Veel aspecten van 
de conferentie waren een reden tot feest. 
Roland die deze afgelopen winter veel 
pijn in zijn rechterbeen heeft gehad kon 
toch mee naar deze mooie dagen. 
Rhiannon had al weken van tevoren naar 
haar groep van 8 meiden uitgezien. De 
tienermomenten waren fantastisch. Ze 
heeft er echt van genoten. Ze mist haar 
vriendinnen  enorm maar door middel 
van ‘what’s app’ hebben ze veel contact. 
Het was echt geweldig om te praten met 

collega’s die we al jaren kennen en die 
ook vrienden voor ons zijn. We hebben 
ook nieuwe ECM’ers leren kennen en 
genoten van hun inbreng in de ECM-
familie. De avond waar we samen als 
één grote familie lol hadden, de - 
zogeheten bonte avond/talentenavond 
was super leuk. 
 
Feest 
In de Bijbel wordt ook veel gefeest. God 
gebruikt die feesten om Hem te leren 
kennen. Bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest 
en het feest van Pesach. Jezus doet Zijn 
eerste wonder op een bruiloftsfeest. Je 
zou bijna kunnen zeggen ‘een feest 
zonder maaltijd is geen feest.’ Het 
avondmaal staat als symbool voor het 
feest van de reddende genade van 
Jezus Christus. In Kolossenzen 1:13-14 
staat:  ‘Hij heeft ons gered uit de macht 
van de duisternis en ons overgebracht 
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die 
ons de verlossing heeft gebracht, de 
vergeving van onze zonden.’ 
 
Tijdens deze conferentie en een 
conferentie voor member care en onze 
kring van de kerk, hebben we het 
avondmaal gevierd. Hoe bijzonder is het 
om met elkaar -of het nu met 430 
personen is, 200 of slechts zeven- te 
proclameren dat Jezus Christus leeft en 
is opgestaan. Als je samen met mensen 
uit Europa, Brazilië, Amerika en Australië 
dit feest deelt, dan raakt dat diep en 
bekroont het de waarheid van het 
Koninkrijk van God.  

Beste familie en vrienden, 

Kinderen die een hut aan het bouwen zijn uit snoeimateriaal 



Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

Maastricht 
Sinds begin april werkt Roland ook 
af en toe weer een dag in de tuin 
van de Suringar school. We zijn 
dankbaar dat hij dat heeft kunnen 
doen. De oorzaak van de pijn in 
zijn been is er nog steeds niet en 
de pijn blijft in meer of mindere 
mate wel aanwezig. Bid dat we 
spoedig een diagnose mogen 
horen voor deze pijn en dat Roland 
met een behandeling kan begin-
nen.  
 
In onze straat woont een stel met 
twee jonge kinderen. Zij ervaart 
moeilijkheden in hun relatie. Ook 
de kinderen zorgen voor fysieke 
vermoeidheid omdat ze vaak ziek 
zijn en veel (negatieve) aandacht 
vragen. Meestal drink ik 1x per 
week een kopje koffie bij haar. 
Terwijl ik bij haar was gooide de 
driejarige jongen blokken door de 
kamer uit frustratie. Heel even 
hadden we een gesprekje over 
wijsheid met opvoeden. Waar 
halen we onze inspiratie vandaan 
en wie zijn onze modellen in 
ouderschap? Heel even mocht ik 
vertellen dat God mijn Vader is, 
Zijn boek onze inspiratie en dat ons 
gebed ons hoop geeft in het 
opvoeden van onze kinderen. Op 
Moederdag verraste ze mij met 
zelfgebakken koekjes. Ontzettend 
lief. Bid voor dit gezin. Ik wil hen 
graag uitnodigen voor een Alpha 
parenting course die eind mei 
georganiseerd wordt door twee 
mensen uit onze gemeente.  

Gebed 
In Romeinen 12:12 staat dat we 
verheugd mogen zijn omdat we 
hoop hebben. We worden in dit 
vers ook aangemoedigd om door 
te gaan met bidden, maar wat als 
je Jezus Christus niet kent? Een 
vriendin van mij heeft kanker. Zij is 
begonnen met chemo, maar naar 
Wie kan zij gaan, bij Wie kan ze 
schuilen? Zij en haar gezin kennen 
Jezus nog niet. Bid voor haar en 
voor haar gezin opdat zij Christus 
mogen leren kennen en Vraag 
God om genezing. Dankjewel. 
 
We bidden dat je deze zomer-
periode de schoonheid van Gods 
schepping mag zien. We bidden 
dat je een feestje mag vieren 
omdat je leeft.  
 
We bidden dat je je geliefd mag 
voelen door onze Vader en we 
bidden dat je tot zegen mag zijn 
zoals jij ook gezegend bent. 
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Aanbidding tijdens de Biennial 

De tieners treden weer op tijdens de Biennial 

Roland, Carolien, 

Stephen, Maarten, 

Leonie en Rhiannon 

Lekker chillen met de meiden in Spanje 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  Avondmaalsvieringen tijdens verschillende conferenties 

Aanbidding tijdens member care conferentie 
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