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‘We waren ooggetuigen
van Gods werk en de
manier waarop Hij vele
mensen bij elkaar brengt
om Zijn plan te
verwezenlijken.’

Lieve familie en vrienden,

In juli hebben we een bezoek gebracht
aan Roemenië om de ECM-zendelingen
op te zoeken en te bemoedigen. We
mochten ooggetuigen zijn van Gods werk
en trouw in dit land en de vele manieren
waarop mensen over de hele wereld
betrokken zijn bij dit stukje zendingswerk.
Casa Mitspa
Vorig jaar november heeft de Heer op een
wonderlijke wijze voorzien in een huis in
Timisoara voor de opvang van vrouwen in
nood die geen onderkomen hebben. Casa
Mitspa is een project geboren uit de visie om
vrouwen die afzien van abortus verder te
helpen. Vaak worden deze vrouwen vanwege deze beslissing verstoten door hun
familie of verlaten door hun man. De Franse
zendingswerkster Alexia is samen met
anderen gaan bidden om naast counseling
ook praktische hulp te kunnen bieden aan
deze vrouwen. Met financiële hulp vanuit
diverse landen kon een groot huis gehuurd
worden, met de mogelijkheid om een zestal
vrouwen (eventueel met baby’s) onderdak te
verlenen. Eén van de eerste vrouwen die
opgevangen werd, was A., die in precaire
omstandigheden woonde en hulp nodig had.
Naast onderdak en sociale hulp werd ze
eveneens begeleid door Alexia in haar studie
voor de middelbare school. Dankzij deze
dagelijkse steun was ze in staat om haar
diploma te behalen. Casa Mitspa is meer dan
onderdak: het is een tehuis waar vrouwen in
een crisissituatie een toekomst aangeboden
wordt.

Casa Mitspa

Zou ze haar diploma halen? Ze had er hard
voor gewerkt en dit diploma was voor haar
belangrijk om een baan te kunnen vinden
en een plaats in de maatschappij te veroveren. De spanning was voelbaar en er was
veel voor gebeden…
Toen de resultaten eindelijk bekend waren,
werd de vreugde door velen gedeeld. Een
geweldige overwinning voor A, maar eveneens één van de eerste vruchten van het
werk van Casa Mispa.
Toen we daarna naar het zuiden wilden
vertrekken om andere ECM-werkers te
bezoeken, werd ons gevraagd om een aantal
dozen margarine mee te nemen. Een
humanitaire christelijke organisatie verspreidt
voedsel en andere middelen onder de arme
bevolking van Roemenië en over de
grenzen. De directeur was al een tijdje op
zoek om goederen naar Vinja Mare te
kunnen vervoeren en onze komst was het
antwoord op hun gebed. Jammer dat we
geen grotere auto gehuurd hadden, want dan
hadden we nog meer dingen kunnen
meenemen. We werden erg geraakt door de
grote armoede die we in deze streek
aantroffen en het feit dat slechts een paar
doosjes margarine blijdschap op de
gezichten bracht.. We hebben daar ook één
dag een kinderkamp meegemaakt, waar
kinderen eveneens een warme maaltijd
kregen aangeboden.
Zending in Frankrijk
Onze reis was bedoeld om de zendingswerkers daar te bemoedigen en hun te laten
zien dat mensen in Frankrijk met hen
meeleven en voor hen bidden. We hebben
een heleboel indrukken en foto’s mee naar
huis genomen. Maar wat ons het meeste
getroffen heeft, is het feit dat zendingswerk
door vele en diverse mensen gedragen wordt
en dat God mensen bij elkaar brengt om Zijn
werk in een bepaalde plaats te volbrengen.
We hebben eveneens de gelegenheid gehad
om in een tweetal kerken te spreken en te
laten zien dat iedereen op de één of andere
manier betrokken is bij zendingswerk.
Dit afgelopen jaar heeft David diverse
spreekbeurten in Frankrijk verzorgd. Dit
betekende vaak grote afstanden reizen,
maar een aantal keren konden we dit mooi
combineren met een bezoek aan onze
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kinderen en kleinkinderen. Het is heel
verrijkend om een grote verscheidenheid van gemeenten te kunnen
bezoeken en te zien hoe de Heer
overal op verschillende manieren aan
het werk is. Vaak konden we christenen bemoedigen met Gods Woord en
wat de Heer in andere delen van de
wereld doet. De belangstelling voor
zending dichtbij en ver weg in
Frankrijk groeit en we bidden voor
een ware zendingsbeweging onder de
Franse christenen. Er komen steeds
meer boeken over zending, geschreven door Fransen, op de markt. Een
duidelijk teken dat zending een
grotere plaats inneemt op bijbelscholen en in kerken.
We zijn met het bestuur van ECM
Frankrijk aan het nadenken hoe we
gebruik kunnen maken van dit
zendingsbewustzijn en hoe we ons op
de toekomst moeten richten. Sinds
januari hebben we een (tweede)
zendingskandidaat die in Frankrijk
gemeentestichting zal gaan doen.
Augustin is een Fransman, geboren
en opgegroeid in Guadeloupe. Hij
kwam met ons in contact door een
Amerikaanse zendingsorganisatie die
eveneens aan gemeentestichting
werkt. Het is een partnerorganisatie
en de bedoeling is dat we onze
krachten bundelen om een beginnende gemeente ten noorden van
Parijs op te bouwen. We zijn
dankbaar voor deze ontwikkeling,
maar het is tevens een grote
uitdaging om ondersteuning te vinden
voor Augustin. Tegelijkertijd volgt hij
via Skype een kandidatencursus om
hem in te wijden in de ECM-familie.
We hopen meer contacten te leggen
met bijbelscholen en andere organisaties waarmee we kunnen samenwerken. Eén van die goede gelegenheden is de jaarlijkse evangelische
“beurs” in de buurt van Parijs, waar
we dit jaar voor het eerst met een
stand aanwezig zullen zijn. Het is een
belangrijk ontmoetingspunt voor vele
christelijke organisaties en het wordt
door vele christenen vanuit heel
Frankrijk bezocht.

We blijven tevens actief in de Baptisten Federatie. Magda is lid van de
commissie die zich bezighoudt met
het aanstellen van nieuwe voorgangers en mutaties. David maakt
deel uit van de zendingscommissie. In
mei vond de Europese conferentie
plaats in Parijs, waar Magda meegeholpen heeft met simultane vertaling voor de Franssprekenden. Binnenkort worden twee jonge mensen
uitgezonden naar Kameroen en David
zal tijdens hun uitzenddienst in de
kerk van Lyon spreken.
We kijken erg uit naar de traditionele
familiereünie aan het einde van het
jaar, waar we met alle kinderen en
kleinkinderen bij elkaar zullen zijn.
Camille en Chloé (8 en 6 jaar) hebben
ontdekt dat opa dominee is en ze
sparen al hun vragen over God en de
Bijbel op om deze aan hem te stellen
wanneer ze hem zien. Wanneer
zullen ze ontdekken dat oom Rémi
ook voor dominee studeert?
We wensen jullie allen eveneens rijke
en gezegende feestdagen in december!
Hartelijke groeten,

David & Magda
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een toekomst

‘We bidden dat de Fransen een vaste
toekomst vinden in Christus.’
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