
Beste familie en vrienden, 
Net als voor ieder van jullie is ook voor 
ons het voorjaar heel anders geworden 
dan we gedacht en gepland hadden. We 
worden er zo bij stilgezet, dat wij wel 
plannen kunnen maken maar dat we 
uiteindelijk toch niet alles in de hand 
hebben. Plotseling worden we 
teruggeworpen op het vertrouwen op 
onze God, die ook in de situatie met 
Covid-19 ten volle bij ons is.  
 
Een veranderde maatschappij 
Zweden hanteert de situatie anders dan de 
meeste Europese landen. De beperkingen 
die ons opgelegd zijn zijn relatief gering, en 
er wordt een groot beroep gedaan op ieders 
eigen verantwoordelijkheid in verschillende 
situaties. We mogen de deur uit, we mogen 
elkaar ontmoeten onder verantwoorde 
omstandigheden. Maar toch leven we in een 
situatie die we nooit eerder meegemaakt 
hebben. Lege pleinen en straten, lege 
winkels, stilgelegde activiteiten. Zeker in 
Stockholm, dat het zwaarst getroffen is. 
 
Voor de kerken betekent het dat activiteiten 
stilliggen. Veel gemeentes hebben geen 
dienst meer in hun kerk. Ouderen worden 
aangeraden thuis te blijven en geen anderen 
te ontmoeten. Maar heb je dan opeens niets 
meer te doen als pastor? Nee, integendeel. 
Als je niet op bezoek kunt gaan kun je bellen, 
mailen of skypen. De creativiteit bloeit. 
Overal worden manieren gevonden om toch 
contact te kunnen hebben. We zijn dankbaar 
voor de mogelijkheden die de moderne 
techniek geeft, maar Gerdine kan het zeker 
niet rustig aan doen nu. Het werk gaat door, 
maar wel op een andere manier! 
 
Onze kerk zendt landelijk elke middag een 
kort programma met een overdenking uit via 
de Facebookpagina van de kerk. Ook de 
kerk in Rotebro is sinds 2 weken overgegaan 
op uitzending van de diensten via Facebook. 
Een klein aantal mensen komt in de kerk 
bijeen en de overigen zijn online. Achteraf 

zie je dat er heel veel meer mensen gekeken 
hebben dan dat er normaal in de kerk 
komen! Het is in het begin tamelijk onwennig 
en iedereen is niet zo met de techniek 
vertrouwd, maar met een mobieltje en een 
Facebookpagina kun je al veel doen. Een 
andere mogelijkheid is om elkaar buiten te 
ontmoeten, voor een korte pelgrims-
wandeling waarbij je afstand tot elkaar kunt 
bewaren. Mocht u naar de onlinediensten uit 
Rotebro willen kijken, zoek dan de 
Facebookpagina Rotebrokyrkan op.  
 
De kerk is dus niet dicht, zelfs niet als het 
kerkgebouw gesloten is. God heeft de deur 
open, ook nu. En nu meer dan ooit hebben 
mensen behoefte aan een boodschap van 
hoop en liefde. 
 
Voor ons allebei zijn een aantal reizen in 
binnen- en buitenland niet doorgegaan. Je 
hebt het dan bijvoorbeeld over een cursus 
ergens in Zweden, bezoek aan gemeenten of 
een reis naar een samenwerkende kerk in 
een ander land.  
 
Wuhan 
Iedereen weet opeens waar Wuhan ligt. Daar 
begon immers de pandemie. Wuhan is de 
plaats in China waar onze kerk al in 1880 
zendingswerk had en ook nu betrokken is bij 
de kerk. Gerard heeft Wuhan meer dan eens 
bezocht, en onder de zieken waren ook 
verschillende bekenden die gelukkig allemaal 
weer beter zijn geworden. Ook daar 
organiseerde men snel gebedsbijeen-
komsten en Bijbelstudies in digitale vorm 
hetgeen een mogelijkheid gaf meer mensen 
te bereiken! 
 
In de landen waarmee we samenwerken 
vanuit Zweden is natuurlijk het coronavirus 
een probleem maar nog vaker is de complete 
lock-down van een samenleving dat. In 
landen als India en Congo leven vele arme 
mensen van wat ze op die dag zelf kunnen 
verdienen. Nu alles stilligt komt er ook geen 
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“Al zal de vijgenboom niet bloeien, al 
zal de wijnstok niets opbrengen (..) toch 

zal ik juichen voor de Heer, jubelen 
voor de God die mij redt.”   

 
Habakuk 3 

Wuhan in China, met de kerk en het kruis in het midden.  
Hier begon de crisis, maar de kerk vond nieuwe wegen. 



‘Zweden heeft het getuigenis 
van het Evangelie nodig‘ 

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 Willemsen is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnl.nederland/geven of op: 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v. 
“fonds Willemsen” | ECM-Nederland - 

Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 
Deventer - Nederland - 0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Zweden 

            getuigenis  

Tweede paasdag: Emmauswandeling over 
het kerkhof met stations en teksten, ... 

brood op de plank. Vanuit Zweden 
proberen we onze zusterkerken te 
helpen om daar ter plekke te kunnen 
helpen! Ook hier merken we hoe de 
gemeenschap sterker wordt in deze 
tijd. We bidden voor elkaar en helpen 
elkaar over de grenzen heen.  
 
Toen plotseling het ene na het andere 
land de grenzen sloot, had de kerk in 
Zweden bezoekers vanuit verschillen-
de landen. Er waren jongeren op pro-
jecten in Zuid-Amerika en in Congo. 
Gelukkig lukte het om iedereen weer 
thuis te krijgen maar dat had natuurlijk 
wel wat voeten in de aarde.. We zijn 
dankbaar dat het toch allemaal ging. 
Onze gasten uit Ecuador kwamen een 
paar uur voordat de grens dicht ging 
thuis! 
 
ECM 
Ook de tweejaarlijkse ECM confe-
rentie in Kroatië ging niet door. We 
hadden er net als iedereen naar 
uitgezien, maar we weten nu al dat 
het volgend jaar op dezelfde plek zal 
worden. Tegelijkertijd organiseerde 
ECM een digitale conferentie. Niet 
hetzelfde, maar toch een manier om 
een paar dagen samen betrokken te 
zijn en na te denken over wat er 
binnen ECM speelt. Het team van 
ECM heeft hiermee werkelijk fantas-
tisch werk geleverd, en we nemen 
ervan mee dat we ook als alles weer 
“normaal” is, de techniek kunnen 
gebruiken om elkaar te ontmoeten 
tussen de tweejaarlijkse conferenties 
door. 
 
Ons gezin 
Mattias werkt sinds de herfst in 
Gotenburg, als computerconsultant. In 

...afgesloten met een openluchtdienst  
kan nog steeds ondanks de Corona. 

...preken voor de camera. 

In Christus verbonden, 

Gerdine en Gerard 

januari is hij verhuisd naar een mooie 
en centraal gelegen flat. Half maart is 
ook Alexander verhuisd. Hij heeft een 
mooie studentenflat, in een klein-
schalig complex, een stuk dichter bij 
de universiteit dan we zelf wonen. Nu 
woont alleen Ruben nog thuis bij ons. 
We zijn veel thuis, aangezien we nu 
zoveel mogelijk van huis uit werken. 
Dat doen veel mensen en daardoor 
spreek je nu ook wat meer mensen in 
de buurt als je even gaat wandelen.  
 
We blikken vooruit 
Het leven gaat door. Hoelang we 
zullen leven met beperkingen ten 
gevolge van de pandemie weten we 
niet, maar dat het voorbij gaat weten 
we wel. Als kerk willen we er dan ook 
zijn, niet in het minst voor mensen die 
getroffen zijn door het gebeurde. 
Want die effecten zijn er. Mensen die 
iemand verloren zijn aan Covid19, 
mensen die hun baan of hun bedrijf 
verloren hebben doordat de economie 
getroffen is en mensen die gewoon 
een stuk veiligheid verloren zijn. In elk 
geval hopen we als de volgende brief 
komt weer in een wat gewonere 
situatie te zijn! 

Kerkdienst online, ... 

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 aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  
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