Lieve familie en vrienden,
Deze maand is het drie jaar geleden dat
we gestart zijn met Butterfly. Onze
droom was met een missionaire groep
te starten om daarbinnen mensen te
helpen groeien als leerling van Jezus en
met die groep samen in verbinding te
komen met mensen die op zoek zijn
naar antwoorden op hun levensvragen
en voor wie een kerkgebouw als plek
voor antwoorden geen optie (meer) is.
Terugblik
Hoe is het gegaan in de afgelopen drie
jaar? En hoe succesvol is Butterfly
geweest? Vragen waarop we in deze
terugblik willen ingaan. Om direct maar te
beginnen: we hadden graag binnen de
gemeente waarvan we lid zijn de ruimte
gekregen om met een missionaire groep te
kunnen pionieren. Die ruimte hebben we
niet gekregen en daarom hebben we zelf
onze weg moeten vinden. Ook de
missionaire groep waarmee we zijn
gestart, is na twee jaar uiteengevallen.
Veel van de dromen waarmee we drie jaar
geleden vol goede moed begonnen, lijken
uiteengespat. Het lijkt wel of het succes
uitgebleven is.
Succes?
Ons hart ging uit naar hen die zich aan de
onderkant van de samenleving bevinden.
En we wilden graag mensen verder helpen
in hun levenslange proces van groeien in
discipelschap. In de afgelopen drie jaar
hebben we juist door deze ‘tegenslagen’
veel dingen mogen leren. Steeds weer
werden we erbij bepaald dat het veel
belangrijker is te weten wie je bent en waar
je je identiteit in vindt dan om de dingen
die je doet. Juist het ‘zijn’ is bepalend voor
de keuzes die je maakt.; welke activiteiten
start je, welke zet je tijdelijk stil en met
welke stop je volledig.

Het gaat er niet om wat je zelf een goede
of efficiënte activiteit vindt of welk
succesverhaal je aan mensen kunt
vertellen wanneer ze vragen hoe het gaat.
Dat is vaak het zoeken naar menselijk
succes. De vraag is niet hoeveel mensen
we al tot Jezus hebben geleid of hoe groot
de groep deelnemers is aan de Alpha.
Succes is veel meer het weten wat de
Heer van je wil: “trouw zijn en nederig de
weg te gaan van Hem” (Micha 6:8).
We hebben ervaren dat dát veel meer
vertrouwen en doorzettingsvermogen geeft
in de bediening waartoe wij ons geroepen
weten. Dat maakt dat bijvoorbeeld een
Alpha altijd succesvol is, zelfs als er maar
één deelnemer is. En het maakt ons
dankbaar wanneer we nu veel meer
huddels mogen geven dan die ene voor de
eigen missiegroep. Maar ook dat we pas
echt handen en voeten konden geven aan
ons verlangen om om te zien naar
eenzamen toen de missiegroep stopte. We
hebben besloten om in december met het
huiskamerproject te gaan starten en de
voorbereidingen voor de oprichting van
een lokale stichting Present zijn in volle
gang.
Spreuken 3:6 is in de afgelopen drie jaren
voor ons realiteit geworden: “Denk aan
Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij
voor jou de weg”.
Alpha
In het najaar hebben we de vijfde cursus
gehad, die op 20 december zal worden
afgesloten met een feestavond. In deze
maand zullen er ook driehoeksborden in
Buitenpost en omgeving worden geplaatst
met een uitnodiging voor het meedoen aan
de Alpha die we in januari willen starten.
Prayerstation
Iedere veertien dagen staan we samen
met
een
aantal
anderen
op
zaterdagmiddag in het centrum in
Drachten om het winkelend publiek gebed
aan te bieden. Het aanspreken van
voorbijgangers leidt soms tot afwijzing,
maar vaak ook tot hele mooie gesprekken.
Zoals met jongeren die best wel
geïnteresseerd zijn om van Jezus te horen.
Dan kan Hij een plekje krijgen naast het
boeddhabeeld op de vensterbank. Of de
moslim die we met een glimlach mogen
begroeten en mogen vertellen dat wij Allah
ook met Vader mogen aanroepen.
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“Onze droom werd omgezet in
Gods plan voor ons leven, om te
leren in volkomen afhankelijkheid
van Hem te leven.”

verlangt

Buitenpost

verbinding

Maaltijd bij de Alpha

‘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.’
Maar ook vijftigplussers die God om
welke
reden
dan
ook
zijn
kwijtgeraakt. Soms delen ze hun
nood en pijn met ons en dan kunnen
we ze vertellen dat God hen niet is
kwijtgeraakt. Het is mooi, maar ook
intensief werk om door God gebruikt
te mogen worden; om met
voorbijgangers op te lopen en hen
daarna weer terug te mogen geven
aan Hem.
Vluchtelingen
Sinds mei hebben we contact met
een Syrisch gezin. Ze zijn statushouder en Amo komt iedere week
even langs om hen te helpen met de
Nederlandse taal. Ze zijn christen
en daarom brengt Amo ze ook zo nu
en dan naar een Arabische
kerkdienst in Groningen. Het contact
wordt steeds beter en het is boeiend
om elkaars cultuur te leren kennen.
Vooral als we bij hen een Syrische
en zij bij ons een Hollandse maaltijd
gebruiken.

Vluchtelingen

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 en zo ook onderdeel uit te
gaan maken van onze missie. Als je
hierin wilt bijdragen, tref je in de
colofon hiervoor alle gegevens aan.
Heel hartelijk
betrokkenheid!

dank

voor

jouw

Amo en Martha

COLOFON

Prayerstation Drachten

Huddels
Een huddel is een vorm van
coaching in discipelschap. Naast de
drie huddels die we ECMzendingscollega’s geven, zijn we
ook een huddel gestart met twee
echtparen uit de lokale omgeving.

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.

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

Voorbeeld Huddel

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.

