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De HEER is mijn kracht en mijn 
schild, op hem vertrouwde 

mijn hart, ik werd geholpen en 
mijn hart jubelde, Hem wil ik 

loven in mijn lied. 
  

Psalm 28:7 

De wintermaanden en feestdagen zijn 
voor ons een mooie aanleiding voor een 
spontaan contactmoment met onze 
buren. Zo hadden we in december de 
buren en een aantal leden van de kerk 
uitgenodigd om gepofte aardappelen te 
komen eten. Wat was het een gezellige 
avond! Zo’n dertig mensen met elkaar in 
gesprek en genietend van het lekkere 
eten. Wat ik zo super leuk vind is dat ik 
zie dat de buren ook onderling met elkaar 
gaan afspreken of elkaar herkennen in de 
straat. Ook rond de kerst koekjes bij de 
buren rond gebracht. Elk jaar is men weer 
dankbaar hiervoor en geeft het een leuk 
gesprekje. 
 
Harp 
In december ging Rhiannon samen met zo’n 
tachtig andere leerlingen op kersttour naar 
Wenen. Ze heeft daar heerlijk gezongen. Het 
was een feest met  minstens vier optredens. 
Nadat ze weer terug waren in Maastricht, 
heeft ze opgetreden,  zowel in de stad in de 
openlucht als op haar school voor alle 
ouders en belangstellenden. 
Met veel plezier heeft Rhiannon harp 
gespeeld tijdens de kerstdienst. Het was echt 
mooi om haar te zien spelen en veel mensen 
genoten van haar harpspel. Ze wil ook graag 
meer spelen in de dienst en daarom gaan we 
sparen voor een pedaalharp. Als je wilt 
bijdragen aan het fonds hiervoor neem dan 
contact met ons op: 
rolandandcaroliensmith@gmail.com  

Trustfonds en gezondheid 
Het was voor Roland een heel mooi bericht 
om te horen dat zijn aanvraag bij een 
Trustfonds was geaccepteerd en goed-
gekeurd. De tegemoetkoming betreft  een 
groot bedrag van 11.000 euro dat wordt 
aangewend  voor de vertaling van Bijbel-
commentaren naar het Roemeens.  Zijn werk 
bestond uit het invullen van vele formulieren 
en het begeleiden van de zendingswerkers in 
Roemenië. Na een aantal maanden wachten 
is het dan zo ver. Het fonds heeft aan de 
betrokkenen het geld uitgekeerd. Admini-
stratie en zich inzetten voor de zendings-
werkers van New Hope die zich aan ECM 
hebben verbonden, is een bekwaamheid 
waarin Roland zich de laatste jaren duidelijk 
heeft ontwikkeld.  
Naast het internationale werk voor ECM is 
Roland meestal druk bezig met het 
schoolplein van de protestant christelijke 
basisschool. Helaas heeft Roland vanaf de 
zomer last van zijn rechterbeen. Dit hindert 
hem enorm in het werken. Vanaf oktober 
heeft hij voor ECM internationaal ook niet 
gewerkt en hij doet weinig in de tuin. Dit is 
zeer frustrerend. De onderzoeken lopen nog 
en er is nog geen diagnose gesteld. De pijn 
en frustratie leiden ook tot angst en 
depressiviteit. Bid dat Roland spoedig herstel 
mag ondervinden. 
 
Membercare 
Aan het eind van 2017 had ik de vreugde om 
mee te werken aan een ‘ membercare 
consultation.’ ECM draagt zorg voor haar 
werkers door hen onder te verdelen in een 
groep ‘membercare facillitators.’ Dit houdt in 
dat we ons best doen om voor iedereen zorg 
te dragen en indien nodig ervoor te zorgen 
dat iemand hulp krijgt van bijvoorbeeld de 
achterban of -indien noodzakelijk-
professionele hulp.  
Tijdens deze drie dagen was er training en 
deelden we informatie updates; bijvoorbeeld 
over kinderen in de zending. We hadden een 
trainingssessie over kinderen en de verliezen 
die zij te verwerken bij de overgang naar een 
andere cultuur. Bijvoorbeeld geen hagelslag 
meer op de boterham, de Nederlandse taal 
minder horen en spreken, niet meer kunnen 
fietsen etc. Hoe bespreek je dit en hoe stel je 
een andere zendingswerker in staat om hier 
met zijn of haar kinderen over te spreken en 
aandacht aan te geven. Maar ook het belang 
om hierover te praten. Zelf gaf ik een aantal 
training sessies over veranderen vanuit de 
Bijbel. 

Beste familie en vrienden, 

Rhiannon speelt op de harp tijdens de kerstdienst 

mailto:rolandandcaroliensmith@gmail.com


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

Een andere vorm van zorg dragen 
voor onze ECM werkers is een 
regelmatige evaluatie (Personal 
Development Conversation) en daarbij 
horend een gesprek over wat er goed 
gaat, wat er verbeterd kan worden, 
waar men training in zou moeten 
krijgen of anderen in kan trainen. Als 
er veranderingen plaats hebben 
gevonden of plaatsvinden, worden die 
ook benoemd. In ons gesprek hebben 
we samen besloten dat Roland geen 
‘fieldleader’ meer zal zijn. Het is een 
goed systeem binnen ECM dat iedere 
werker regelmatig een functionerings-
gesprek krijgt. Onze leiders zijn blij 
met wie we zijn en wat we doen.  
In het verlengde hiervan zal ik van 12 
tot 15 maart naar een internationale 
conferentie gaan met betrekking tot 
Member care - www.membercare.eu  
In het thema “Treasures of Clay”  
gebaseerd op 2 Korintiërs 4:7. Ik ben 
erg benieuwd. Het is bijzonder om de 
kans te krijgen om weer nieuwe dingen 
te leren, samen met mensen van 
andere zendingsorganisaties. 
 
Gebedsweekend 
Een andere vorm van zorg dragen 
voor elkaar en met elkaar is door 
gebed. Jij bidt met ons mee en ook de 
maandelijkse gebedskalender moti-
veert veel mensen om voor ons en de 
mensen hier in Maastricht te bidden. 
Wij organiseren al een aantal jaren 
een gebedsweekend voor de werkers 
hier in Maastricht en België. Afgelopen 
januari hebben we dit weekend 
gehouden in Wortegem, vlakbij Kortrijk 
in België. We begonnen de 
vrijdagavond met een warme maaltijd. 
In Johannes 7:38 staat: “Er staat 
geschreven dat stromen van levend 
water uit uw binnenste zullen komen 
als u in Mij gelooft. “ We hoopten dat 
we gebed zouden hebben voor 
mensen bij wie dat nog niet zo is. In 

psalm 1 staat dat we mogen zijn als 
een boom geplant aan waterstromen. 
Dit was een aanmoediging om zelf uit 
de stroom te drinken. In vier sessies 
deelden we met elkaar wat er gaande 
is op ons zendingsgebied en ook in 
ons persoonlijk leven. Elke keer 
namen we tijd om naar God te 
luisteren voordat we onze gebeden 
voor Zijn troon brachten. We namen 
ook elke keer de tijd om samen met 
de kinderen te bidden voordat zij hun 
eigen tijd hadden. Zaterdagavond na 
de maaltijd en het opruimen ging 
iedereen weer naar zijn of haar eigen 
werkplek. Helaas kon Roland er niet 
bij zijn. 
 

Begin februari is Maarten na zijn 
werkstage voor zijn mastersopleiding 
weer terug gekomen uit Zweden. Hij 
heeft hele goede beoordelingen 
gekregen. Nu gaat hij zijn masters 
afronden en nadenken wat hij gaat 
doen met de studie die hij heeft 
gevolgd. Bid voor wijsheid en inzicht 
opdat hij goede keuzes zal maken. 
 

Tot slot zijn we dankbaar dat we bijna 
met het hele gezin naar de ECM 
Biënnal conferentie gaan. We zien uit 
naar de ontmoetingen daar en wat we 
daar zullen leren over God, onszelf en 
de andere ECM werkers 
 
Dank voor je interesse en gebed en 
andere vormen van ondersteuning. 
. 

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,  roland.smith@ecmi.org  
| ECM-Nederland, Postbus 861,  

7400 AW Deventer,  
Nederland, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Nederland  

liefde 

Gebedsdagen in België 

Membercare training 

Roland, Carolien, 

Stephen, Maarten, 

Leonie en Rhiannon 

Roland mist het tuinieren  
op de Suringarschool 

Optreden in de Spaanse rijschool  in Wenen  

Weer samen eten met Maarten 
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