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“Ik weet niet of dit wel zo 
hoort, want ik krijg nooit 

een uitnodiging…”  

Het is weer volop zomertijd. Tijd om er 
even tussenuit te gaan, te genieten van 
het weer of mogelijk van een 
welverdiende vakantie. Tijd om je op te 
laden en je van nieuwe energie te 
voorzien. Voor ons ook een tijd van 
bezinning en – met een blik in de 
achteruitkijkspiegel op het afgelopen 
seizoen – vooruitkijken. Wat hebben we 
geleerd? Wat moet anders of wat kan 
beter? Je bent tenslotte je leven lang 
discipel en leerling. 
 
Het is altijd belangrijk om de meetlat van je 
eigen visie steeds weer naast de praktijk te 
leggen. De praktijk brengt kansen en 
uitdagingen met zich mee die je in je 
enthousiasme met beide handen kunt 
aangrijpen. Dat enthousiasme kan de valkuil 
met zich meebrengen dat je een andere kant 
uitgaat dan dat je eigenlijk wilt.  
 
Pasen en Pinksteren 
Hoewel ze ook dit jaar niet op één dag 
vielen, hebben we wel heel mooie, 
vergelijkbare dingen mogen doen op deze 
feestdagen. Op beide dagen hielden we 
open huis. 
 
Paaszondag nodigden we onze relaties uit 
voor een paasbrunch. De woonkamer zat al 
vrij snel vol en we hebben heerlijk genoten 
van alles wat verschillende mensen 
meegenomen hadden. Eén van de gasten 
had een klein bosje bloemen meegenomen. 
“Ik weet niet of dit wel zo hoort”, zei ze 
zachtjes, “want ik krijg nooit een uitnodiging.” 
We hebben verteld over het grote belang van 
Goede Vrijdag en Pasen voor deze wereld. 
Daarna hebben we met z’n allen naar de film 
Risen gekeken. De meesten vonden dit een 
heel indrukwekkende film, die het verhaal 
vertelt over de Romeinse hoofdman die de 
opdracht krijgt het lichaam van Jezus terug 
te vinden dat door zijn discipelen is gestolen. 

Uiteindelijk vindt hij méér dan alleen het 
lichaam van Jezus… 
 
Op pinksterzondag hielden we een BBQ. Met 
nóg meer gasten dan met Pasen hebben we 
genoten van heerlijke (vlees)gerechten. Maar 
niet nadat we het (voor sommigen toch wel 
wat ingewikkelde) pinksterfeest konden 
uitleggen: de Heilige Geest is gekomen en 
wakkert in onze harten het vuur van het 
goede nieuws aan. Iedereen mocht daarna 
voor een ander een bemoediging op een 
kaart schrijven als goed nieuws voor hem of 
haar. 
 
Húskeamer 
Zoals we al in een eerdere nieuwsbrief 
hadden gemeld, zijn we in december vorig 
jaar samen met anderen gestart met een 
huiskamerproject in ons dorp. De meeste 
bezoekers ervaren eenzaamheid in hun 
leven en er ontstaan al heel leuke 
verbindingen tussen de vaste deelnemers 
onderling. Dat is precies waarvoor we het 
doen: in verbinding komen met hen die zich 
eenzaam en niet gezien voelen en/of op 
zoek zijn naar antwoorden op hun 
levensvragen. 
 
Present 
Na een jaar van voorbereiding hebben we 
met anderen een Stichting Present kunnen 
oprichten. Present wil als ‘makelaar’ 
optreden tussen mensen die hulp willen 
aanbieden en mensen die die hulp heel goed 
kunnen gebruiken. Amo hoopt voor deze 
stichting de rol van coördinator op zich te 
nemen. 
 
NMR 
In mei waren we drie dagen bij de 
Netherlands Missionary Retreat van ECM in 
retraitecentrum Klein Sion in Leuvenheim. 
Onder het thema 'Blijf in Jezus', naar het 
beeld van de wijnstok uit Johannes 15:5, 

Lieve familie en vrienden, 

Paasbrunch 



‘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.’ 

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 
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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

Amo en Martha 

 
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. 
 
Helaas zijn deze giften niet voldoende 
om van te leven en ook de bodem van 
ons startkapitaal (die hiervoor een 
noodzakelijke aanvulling was) is in 
zicht. Mocht je ons nog niet steunen, 
dan hopen en bidden we dat je door 
deze nieuwsbrief de uitdaging wilt 
aangaan om onderdeel uit te gaan 
maken van onze missie door donateur 
te worden. Als je hierin wilt bijdragen, 
tref je in het colofon hiervoor alle 
gegevens aan, of gebruik de bijge-
voegde reactiekaart. 

NMR - balans in boven-binnen-buiten 

Pinksterfeest BBQ 

Als Jezus tot ons zegt: “Blijf in Mij”, 
spreekt Hij ons aan op onze 
verantwoordelijkheid. Als je jezelf dan 
afvraagt hoe je daarmee omgaat en 
daarbij verder wil gaan dan het 
bedenken van religieus correcte 
antwoorden, kan dat soms best 
confronterend zijn. We zijn dankbaar 
dat we hieraan mochten meedoen. Het 
heeft ons bemoedigd en we zijn naar 
huis gegaan met nieuwe inzichten en 
groeivoornemens. Het zijn goede 
ingrediënten voor bezinning of onze 
meetlat ook aan herijking toe is… 
 
Inspiratie 2017 
Begin juni hebben we deelgenomen 
aan Inspiratie 2017 in Assen. Tijdens 
dit festival, bedoeld voor iedere 
volgeling van Jezus die missionair wil 
leven, konden deelnemers zich voor 
het eerst of opnieuw laten inspireren 
door de principes die Nederland Zoekt 
hiervoor aanreikt. Zelf mochten we 
tijdens de workshop over de 
leergemeenschap iets vertellen over 
Butterfly.  
 
Financiën 
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  

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 of andere aanvul-
lende inkomsten, zodat we dit 
werk kunnen blijven voortzetten. 

konden we luisteren naar onder anderen stiltecoach Mirjam van der Vegt. Stilte is 
voor veel mensen een mooi middel om dicht bij Jezus te komen en te blijven. Het 
'blijven in Jezus' is een voorwaarde om vrucht te dragen. Die vrucht bestaat uit 
wie je bent als discipel van Jezus en wat je daardoor met zijn hulp mag doen. Als 
de driehoek tussen blijven in Hem, wie je bent en wat je doet niet in evenwicht is, 
breng je als rank geen goede vruchten voort.  

De Húskeamer - samen eten 

Lunchen tijdens Inspiratie 2017 

https://www.ecmnederland.nl/automatische-incasso?formdata%5Bff_25462%5D=Amo+%26+Martha+Draijer&spf=1
http://butterfly.nu/
http://www.ecmnederland.nl
mailto: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  

Naam:  ______________________________________________________ 
  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ E-mail:_______________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

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. 

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 


