Lieve familie en vrienden,
Wendy is samen met haar vriend één
van de vaste bezoekers bij de
zondagse vieringen. Ze heeft haar
vriend zien veranderen toen hij Jezus
in het afgelopen jaar terugvond. Dat
heeft ook bij haar nieuwsgierigheid
gewekt en daarom is ze nu ook op
zoek gegaan.

Sinds april vorig jaar houden we op de
eerste zondag van iedere maand een
laagdrempelige viering die we 'de
Ontmoeting' noemen. In het nieuwe jaar
zijn we nu ook gestart met 'de
Verdieping', die we op iedere derde
zondag in de maand houden. Zoals de
naam al zegt, willen we op deze
zondagen de Bijbel opendoen en meer
de diepte ingaan met belangstellenden
voor wie de drempel naar een kerk te
hoog is of is geworden.
Naar aanleiding van de vraag van
Wendy hebben we het de eerste keer
gehad over het gebed. Wat is dat
precies? Hoe en waarom doe je dat? En
verhoort God altijd ieder gebed? Vooral
die laatste vraag hield ons bezig. Aan
het einde nodigden we iedereen uit om
een persoonlijk gebed op papier zetten.
Al die gebeden werden vervolgens
verbrand: als een symbool dat het gebed
iets persoonlijks is tussen jou en God,
dat als een offer naar Hem wordt
opgezonden.
We zijn verder op een vaste ochtend in
de maand gestart met 'de Dialoog'. Dat

Gebeden gaan in rook op

Bekijk de Promo van ons werk op
www.ecmnederland.nl/draijer

is een informeel ontmoetingsmoment
voor mensen die om een praatje
verlegen zitten of op maatschappelijk of
financieel gebied vragen hebben. Ze
kunnen hierbij genieten van een kopje
uitgestelde koffie. De eerste keer waren
enkele vluchtelingen aanwezig die in ons
dorp wonen.
Uitgestelde Koffie
Eén van onze missionaire doelen is het
bereiken van kwetsbaren in de
samenleving, om hen met de liefde van
Jezus in aanraking te brengen. Het
bereiken van die doelgroep is al een
uitdaging op zich.
Samen met de eigenaren van één van
de weinige eetgelegenheden in ons dorp
zijn we vorig jaar gestart met het project
'Uitgestelde Koffie'. Het laat zich het
gemakkelijkst uitleggen als: één halen,
twee betalen. Dat tweede kopje koffie is
dan bestemd voor iemand die het minder
ruim heeft en daarom nooit even een
gezellig bakje doet, al dan niet met het
gezin. Het leuke van een uitgestelde
koffie is dat je dus niet van tevoren weet
voor wie je de koffie bestelt. Hoewel het
niet iets nieuws is, hebben zelfs de
regionale media hier aandacht aan
besteed. In december werd Amo in een
live televisie-uitzending van Omrop
Fryslân hierover geïnterviewd.
We hebben uitnodigingen om zo’n kopje
te komen halen via de Voedselbank en
via de kerstpakkettenactie van de kerken
in Buitenpost verspreid. Hoewel we nog
lang niet de hele doelgroep hebben
kunnen uitnodigen, wordt er al wel
gebruik van gemaakt. Ook is het mooi
om te zien dat er veel mensen zijn die
spontaan zo’n tweede kopje afrekenen.
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“Ik weet nog niet zo veel
van Jezus, maar mag ik
nu al bidden?”

verbinding

‘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.’

Maatjesproject
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we al iets over onze contacten met
de welzijnsinstelling van de gemeente over het maatjesproject dat men
hier in de omgeving wil gaan opzetten. Hoewel het nog in de opbouwfase
zit, krijgt het steeds meer vorm en worden de contacten steeds
intensiever. Martha heeft ondertussen een contactadres gekregen. Ze
komt iedere week eventjes op bezoek bij een vrouw die in sociaal en
maatschappelijk opzicht in een isolement leeft. Op die manier probeert ze
het vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. En ze neemt Jezus
met zich mee.
Missionair leven
Tot zover in het kort de dingen die
we doen. Het zijn mooie
activiteiten en we zijn dankbaar
dat we ze mogen vormgeven of
eraan mogen meewerken. Maar
belangrijker dan de activiteiten is
de vraag wie we mogen zijn.
Waarom doen we de dingen zoals
we ze doen?
Wij willen het leven leven zoals
Jezus ons dat voorgedaan heeft.
In de Bijbel lezen we hoe Hij zijn
leven leefde en zijn volgelingen
voorging. Ze werden in zijn
levenswijze
ondergedompeld,
doordat Hij hun daar toegang toe
gaf. Daarmee discipelde Hij hen.
En dat stopte niet op het moment
dat het officiële programma
afgelopen was, nee, dat ging door
tot in alle aspecten van het leven.

Tv-interview
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Wij mogen ervaren dat God steeds
dingen op ons pad brengt
waardoor Hij ons wil leren om te
groeien en te lijken op Jezus. De
apostel Johannes schrijft in zijn
Evangelie: 'Iedere rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt hij weg,
en iedere rank die wel vrucht
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer
vruchten draagt' (Johannes 15:2).
Daaraan kunnen we vasthouden,
ook al lopen de dingen soms
anders dan we gehoopt hadden.
Financiën
We zijn heel dankbaar voor de
nieuwe
donateurs
die
zich
aangemeld hebben sinds onze
vorige nieuwsbrief. Zij versterken
de groep vrienden die ons al

Uw gebed gevraagd:
 Dank Hem voor alles wat we
mogen doen en de zegen die
we daarover mogen ervaren.
 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 voor Wendy, dat ze Jezus
nog beter mag leren kennen.
 Bid om uitbreiding van onze
vriendenkring, zodat we dit
werk kunnen voortzetten.

langer steunen. Jullie maken het
mogelijk dat wij kunnen doorgaan
met ons mooie werk! Heel hartelijk
dank voor jullie steun.
Voor alle anderen: we hopen en
bidden
dat
je
door
deze
nieuwsbrief de uitdaging wilt
aangaan om ons te steunen en zo
ook onderdeel uit te gaan maken
van onze missie. In het colofon
staan hiervoor alle gegevens.
Heel hartelijk dank voor jouw
betrokkenheid!

Amo en Martha

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

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.

