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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  
We zien mooie dingen die God aan het 
doen is in Maastricht. Een aantal van die 
dingen willen we in deze nieuwsbrief 
graag met jullie delen, maar tegelijkertijd 
zitten we in een bijzondere en onzekere 
situatie waarin het coronavirus om ons 
heen grijpt en dit heeft ingrijpende 
consequenties voor ons allemaal. 
 
Bijzonder was het om een berichtje van een 
vader te ontvangen via school. Hij bood zich 
aan om zo nodig op onze kinderen te 
passen, en na wat heen en weer geappt te 
hebben gebruikte hij de woorden: ‘Ja, dit zou 
best eens een tijd van bezinning kunnen 
zijn’. Dit geeft aan hoeveel impact dit virus 
heeft in de levens van ons allemaal. Hoe 
gaaf is het dan dat we de mensen om ons 
heen mogen laten zien dat God de aarde 
gemaakt heeft en dat Jezus onze enige 
overwinnaar is! 
 
Vriendschap en geduld 
Nu we alweer zo’n tweeëneenhalf jaar in 
Nederland wonen, merken we dat we steeds 
meer een netwerk om ons heen krijgen. 
Vriendschappen die niet alleen maar 
oppervlakkig zijn, maar die nu langzaam tot 
bloei mogen komen. Het voelt herkenbaar 
voor onze tijd in Zambia: echte 
vriendschappen kosten tijd, en geduld is 
daarin belangrijk. 
 
Zo hebben we een Syrisch gezin leren 
kennen. Hun zoon zat bij Faith in de klas. 
Twee jaar geleden kwamen we elkaar tegen 
op de markt. De afgelopen jaren zijn we een 
aantal keer bij hen op bezoek geweest en zij 
bij ons. Toen we vorig jaar verhuisden, 
kwamen we erachter dat ze hier vlakbij 

wonen. Omdat ze nog volop Nederlands aan 
het leren waren, gingen we vooral op bezoek 
om hen daarbij te helpen. Eind vorig jaar 
hebben we ze uitgenodigd voor onze 
kerstviering van Vind. Voor hun een speciaal 
moment, omdat ze echt onderdeel van iets 
waren.  
Matthijs: ‘De laatste maanden heb ik veel 
opgetrokken met de vader van het gezin en 
kunnen we echt van hart tot hart spreken. De 
impact van deze relatie ontdekte ik in de 
laatste weken. Ik mag steeds meer delen 
over mijn relatie met Jezus. Hij ervaart dat 
God ons met elkaar heeft verbonden.’  
Hij wil graag tijd met ons spenderen en meer 
over God horen. Hij staat er zelfs voor open 
om de bijbel samen te gaan lezen. Erg 
bijzonder en voor ons een reminder dat we 
geduld mogen hebben in relaties en dat God 
het stuurt. We doen het niet alleen! 
We hopen dat we het gezin wat vaker 
kunnen gaan uitnodigen voor onze 
activiteiten en dat we hun mogen laten zien 
wie Jezus is. 
 
VIND 
De laatste maanden hebben we een aantal 
activiteiten van onze missionaire 
gemeenschap bij ons thuis plaats laten 
vinden. Eind januari hadden we een viering 
bij ons thuis. Dit was voor zowel de 
community als voor ons gezin een mooie 
ervaring. De mensen die kwamen vonden 
het leuk om eens een keer bij ons over de 
vloer te komen en hadden het er graag voor 
over om wat verder te fietsen. De viering zelf 
hebben we met onze kinderen voorbereid. 
Zo hebben de kinderen een quiz gemaakt en 
hebben ze filmpjes gemaakt waarbij de 
aanwezigen moesten uitvinden wie zich 
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‘Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees 
sterk en houd moed.’ Dit bidden we voor 
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gedroeg als een echte Koning. Mooi 
om met zijn allen het verhaal van De 
Drie Wijzen uit te spelen om daarna 
met elkaar te bespreken wat het 
volgen van Koning Jezus betekent. 
Ook hebben de kinderen iets moois 
gemaakt om zich te herinneren wie 
Jezus voor hen is. Na afloop hadden 
we met elkaar een heerlijke maaltijd. 
Het was bemoedigend dit zo als 
gezin te mogen doen! 
 

Laatst hadden we ook een gezellige 
zaterdagmiddag (VIND FUN) bij ons 
thuis. Met wie dat wilde werd buiten 
het spel Jachtseizoen gespeeld. In 
groepjes de wijk in om elkaar met 
behulp van de telefoon te vinden. 
Ondertussen konden we mooie ge-
sprekken hebben met de thuis-
blijvers. 
 

De bijbelstudie delen we de laatste 
paar weken wat anders in. We 
ontdekten namelijk dat de groep 
eigenlijk te groot werd, waardoor 
sommigen het moeilijk vonden er nog 
echt deel van uit te maken. Veel 
mensen hebben behoefte aan 
community en niet alleen aan 
bijbelstudie. Daarom is de bijbel-
studie nu verdeeld over meerdere 
huizen: verschillende gezinnen 
nodigen een aantal mensen uit die bij 
hen blijven eten en waarmee we 
aansluitend bijbelstudie doen. Dit is 
een mooie manier om met elkaar te 
verbinden en ‘het community-zijn’ 
nog meer vorm te geven. 
 

De afgelopen tijd raken er ook meer 
mensen uit de community betrokken 
bij het organiseren van activiteiten. 
Ze verlangen ernaar meer onderdeel 
te zijn van de community. Eén van 
deze mensen is een jongen die in 
februari, tijdens het volgen van een 
Alpha-cursus, tot geloof is gekomen. 
Wat mooi om van zo dichtbij zijn 
proces mee te maken en te zien hoe 
God met hem bezig is! 
 

Door de hele situatie rondom het 
coronavirus, gaan deze activiteiten 
nu niet door. We willen gaan 
proberen de bijbelstudie nu met 
ZOOM te houden. Daarbij zijn we 
begonnen met een app-groep waarin 
we om de beurt elke dag iets delen 
om de mensen die we kennen (vanuit 
school en ons netwerk) te bemoe-
digen. Er wordt tot nu toe goed op 
gereageerd. Bijzonder hoe we zo in 
deze tijd ook samen community 
kunnen zijn. 

Matthijs & Simone, Jorik,  

Ilse, Faith, Caleb & Silas  

Wandelen 

Persoonlijk 
Met ons als gezin gaat het goed. De 
kinderen hebben het allemaal naar 
hun zin op school, waar we dankbaar 
voor zijn. Op dit moment zitten we 
thuis, omdat we hoestklachten 
hebben. Matthijs doet zijn werk 
vanuit huis en belt veel met zijn 
klanten voor de nodige begeleiding 
en geruststelling. Ook hebben we 
regelmatig telefonisch contact met 
mensen die we kennen en die alleen 
zijn. We proberen te bemoedigen 
waar nodig. 
 

We hopen dat wanneer u deze 
nieuwsbrief leest, de situatie weer 
wat rustiger is geworden en dat we 
het huis weer uit kunnen om de 
mensen om ons heen die het nodig 
hebben zoveel mogelijk te 
ondersteunen.  
 

We weten ons gedragen door onze 
hemelse Vader. HIJ is goed. 
Vanochtend mocht Matthijs het lied 
‘Omgeeft’ van LEV op de app delen. 
Waarin er gezongen wordt: ‘God 
staat om ons heen, wij zijn niet 
alleen.’ Laten vanuit die overtuiging 
en vanuit die troost en die hoop 
leven. Dat God erbij is, en ons, door 
alles heen, nooit alleen zal laten. 

Meehelpen tijdens de Natuurwerkdag 
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Lekker er even tussen uit 

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 aanpassen kan te allen tijde. 

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming 
van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze website. 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 
Fam. Laan is financieel afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen door 
een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven of op:  
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  
“fam. Laan” | ECM-Nederland - 

Postbus 861 - 7400 AW Deventer -
Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 
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