
Zomaar een gesprekje aan het 
ontbijt: Eva vertelt hoe haar trainer 
van voetbal, een twintiger, uiterst 
verbaasd had gereageerd: “Dus jouw 
ouders zijn getrouwd, en dat was nog 
voordat jij geboren was…?” Even 
later leest Eva hardop voor: 
“Nederlands Dagblad. Christelijk 
betrokken… pap, mam, wat bedoelen 
ze daar mee?” We leggen uit dat de 
mensen die in het ND schrijven 
christen zijn. “Dus er zijn best veel 
christenen in Nederland?”.  
 
Twee opmerkingen van onze achtjarige 
dochter die ons laten realiseren: Missie 
in Maastricht. Het is goed dat we hier 
zijn. Ook al vormen christenen een 
minderheid – we mogen met elkaar echt 
een licht zijn voor Maastricht. Dat heeft 
impact. Vanuit de diverse kerken en 
initiatieven worden mensen aangeraakt 
door het Evangelie. Onze community 
VIND mag daar een onderdeel van zijn. 
Dat is gaaf. We willen jullie echt 
vragen om te (blijven) bidden voor 
onze stad! 
 
Als deze nieuwsbrief wordt rondge-
stuurd is 2020 inmiddels begonnen. 
Tijdens het schrijven ervan staan we 
bijna op de drempel en kijken we nog 
even terug op 2019. We delen graag 
een paar momenten die er voor ons 
uitspringen. 
 

12,5 jaar Familie op Missie  
Wat een feest was het, zaterdag 26 
oktober! Zonnig, feestelijk, mooi! We 
vonden het heel gaaf om met een 
enorme diversiteit aan mensen ons 12,5 
jarig huwelijk te vieren en terug te 
kijken op wat God allemaal heeft 
gedaan en gegeven in al die jaren. De 
start van ons huwelijk in 2007 was 
tegelijk de start van onze missie in 
Maastricht. Dankzij onze teamleden en 
allerlei mensen uit de community, 
konden we genieten van heerlijk eten 
en een creatief programma. Iedereen 
die deze dag heeft meegevierd: 
nogmaals ontzettend bedankt! 
 
De grotere droom 
Begin 2019 nam Tjerk de leiding over 
van de Stichting Nederland Zoekt. De 
keuze om deze rol op zich te nemen is 
sterk verbonden aan onze droom: dat 
we de principes van het leven in een 
missionaire gemeenschap graag op veel 
meer plekken in Nederland werkelijk-
heid zien worden. Kleine groepen 
mensen die echt verbonden zijn met 
elkaar en samen geloven dichtbij huis 
vormgeven. Zodat mensen die niks met 
‘de kerk’ hebben er toch gewoon bij 
(willen) horen! Nederland Zoekt wil 
mensen helpen om missionaire com-
munities te starten, via een 3D traject, 
en daarnaast aan alle groepen die zijn 
ontstaan een organisch netwerk bieden 
voor de lange termijn.  
 
Het heeft Tjerk in het afgelopen jaar 
veel tijd en energie gekost om hier de 
juiste voorwaarden voor te scheppen. 
Sommige momenten best uitdagend en 
spannend. Eind november waren 
mensen van diverse communities in 
Nederland bij elkaar in Utrecht. Dit 
hebben we als een hele positieve, 
bemoedigende dag ervaren. Het 
bevestigde dat er echt behoefte is aan 
zo’n 3D-netwerk. We zijn benieuwd 
hoe dit verder kan gaan in 2020. 
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Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 

(..) Daar geeft de Heer zijn 
zegen: leven voor altijd!  

Psalm 133, NBV  

Hallo lieve mensen,  

Als wijzen tijdens een kerstwandeling in de wijk 



“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar 
de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie 

je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund…”  

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. van Dijk 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.  

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Maastricht 

        vertrouwen  

Tjerk tijdens Netwerkdag NL Zoekt 

gegaan; alle 80 (!) aanwezigen 
hebben bijgedragen aan het 
maken van ‘een levende kerst-
stal’. Aan de reacties merken we 
dat mensen dankbaar zijn voor 
zo’n dag van verbinding – het 
gaat duidelijk dieper dan ‘een 
leuk feestje’. Iemand die er na-
derhand over hoorde, zei: “ik heb 
niks meer met de kerk, je zou me 
bijna goddeloos kunnen noemen, 
maar als ik zoiets hoor …. ja, 
daar word ik blij van, daar heb ik 
wel interesse in!” 

speurtocht tijdens feest 

Naast deze ‘grote momenten’ is 
er veel om dankbaar voor te zijn.  
 
• Hoe we als team zijn gegroeid 

en elkaar enorm aanvullen.  
• Het buurtwerk, dat VIND 

inmiddels weet te vinden en 
aanbeveelt.  

• Bekendheid van VIND op de 
school van onze kinderen.  

• Bemoedigend dat Bert en 
Willy Kamps uit Best zijn 
verhuisd naar het zuiden om 
ons te ondersteunen.  

• Maar vooral hoe we mensen 
tot bloei zien komen door de 
kracht van de community en 
verbondenheid met Jezus; dat 
is toch wel het mooiste!  

 
Dank u God! 

 
We wensen jullie veel geloof, 
liefde en vriendschap toe in 
2020!  
 
Hartelijke groeten,  

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

kerstviering VIND 

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  

Nog meer feest… 
Het kerstfeest van onze VIND-community was heel bijzonder. We 
konden weer gebruik maken van een sfeervolle locatie in onze buurt. 
Het leuke was, dat een deel van de groep niet was uitgenodigd door het 
team, maar gekomen was via de mensen die onze community kennen. 
Zo breidt het zich dus uit! Met mensen van allerlei culturele 
achtergronden, leeftijden, talen en opleidingsniveaus zijn we aan de slag 

Welkom in Hotel de Hoop!  
Dans van Lydia en Eva op ons feest 
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