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Lieve familie en vrienden, 
 
Een nieuwsbrief heeft tot doel u op de hoogte te stellen van ons wel en wee. Deze traditionele uitdrukking — wel en 
wee — lijkt me ditmaal van toepassing op alle onderwerpen die ik zou willen aansnijden. 
 
 
Het werk van de Franse ECM 
ECM-Frankrijk (in het Frans MCE) is een, volgens de 
Franse wetgeving gevormde, vereniging met een 
bestuur en leden. Bij de oprichting in 1990 was het 
doel voornamelijk de ECM-zendelingen te laten delen 
in de Franse sociale voorzieningen. In de loop van de 
jaren heeft de activiteit van MCE–Frankrijk zich 
uitgebreid in verschillende richtingen, o.a. door het 
uitzenden van een Franse zendelinge naar 
Roemenië.  
In 2012 ben ik opnieuw als voorzitter van het bestuur 
gekozen, en in 2017 herkozen. Al jarenlang zoekt het 
bestuur naar nieuwe leden, en vooral naar jongere 
leden, maar het valt niet mee die te vinden. Waarom 
blijkt dat zo moeilijk te zijn? We hebben een jonge 
zendelinge in Roemenië en een nieuw echtpaar 
betrokken bij gemeentestichting ten zuidoosten van 
Parijs, waar ze een gezegend werk uitvoeren. Dit zijn 
toch aantrekkelijke, nieuwe ontwikkelingen. 
 
Vacatures ín en gebed vóór MCE 

Dit vraagstuk heeft het bestuur ertoe gebracht een 
extern audit te laten uitvoeren. (Zie ook de brief van 
David en Magda Lem, onze collega's: nieuwsbrief 
maart 2018). Het resultaat daarvan is, dat we serieus 
moeten werken aan het verbeteren en verhelderen 
van de interne structuur van de vereniging. Daardoor 
zal de presentatie naar buiten veel gemakkelijker 
worden. We zoeken hiervoor dus in de eerste plaats 
een geschikte persoon. 

 
Het gaat om een tijdelijke taak. Vervolgens zoeken 
we een opvolger voor Magda Lem, die als directrice 
op 1 september met pensioen gaat. 
Het een en ander heeft deze winter en dit voorjaar 
heel wat aandacht en tijd gevraagd. De echte 
oplossingen moeten echter van boven komen — 
daarom willen we u vragen mee te bidden voor de 
toekomst van de MCE in Frankrijk, en dat Gods werk 
mag groeien. 
 
Ontwikkelingen in gemeentes 
Het nieuwe jaar is begonnen met ziekte van de 
predikant van de protestantse gemeente van onze 
streek. Pas in maart kon hij weer langzaamaan zijn 
taken opnemen. 
De protestants-evangelische gemeente van 
Montceau-les-Mines gaat ook door een moeilijke tijd 
heen. Het is ons niet helemaal duidelijk wat er speelt. 
We hebben enkele belangrijke vergaderingen gemist. 
Verschillende personen bereiden zich voor op hun 
geloofsbelijdenis en doop; tegelijkertijd is er interne 
spanning en onenigheid over het functioneren van de 
gemeente. Wel en wee dus. Hoe kwetsbaar is Gods 
werk, want Hij vertrouwt het toe aan feilbare 
mensen … Ook hiervoor vragen we uw gebed. 
 
Familiebijeenkomsten 
Al maandenlang bereidden Anne Marie en ik ons voor 
op een verblijf in Nederland, in de tweede helft van 
april. Aanleiding was de vijftigjarige bruiloft van m'n 
zus en zwager en een neven- en nichtendag van de 
Stemmerfamilie. We hebben onderdak gevonden in 
Gorinchem. Het eerste evenement verliep heel goed, 
met stralend weer. 
Het was fijn de bijna complete familie weer eens te 
zien, al was de tijd natuurlijk veel te kort om met 
iedereen bij te praten. 



Misstap 
Hetzelfde weekend werd in 
Gorinchem het jaarlijkse 
jazzfestival gehouden. In dat 
kader was er een speciale jazz- 
en gospeldienst georganiseerd 
in de Grote Kerk. We vonden 
een plaatsje in de achterste en 
hoogste banken en genoten van 
het geheel. Aan het eind, bij het 

aanbieden van bloemen aan het koor en de 
muziekgroepen, kon Anne Marie niets zien door één 
van die enorme pijlers waar ze net achter zat. Dus 
stapte ze uit de bank. Maar dat werd een misstap, ze 
kwam ongeveer 50 cm. lager op de plavuizen terecht. 
De hulp kwam van alle kanten en iemand belde een 
ziekenwagen.  
Bij de Spoedeisende 
Hulp in het ziekenhuis 
werd goed aandacht 
aan haar besteed, en 
rond half vijf mocht ze 
naar huis met de 
mededeling: u heeft 
niets gebroken. De pijn bleef echter hevig. De 
gehuurde studio was op de eerste etage. Onder aan 
de trap viel ze weer bijna flauw, dus heb ik de eerste 
hulp gebeld. Twee aardige verplegers hebben haar 
naar boven gebracht. 
Maandagmorgen, een boodschap van het ziekenhuis 
op de telefoon: “bij nadere controle blijkt dat u uw 
heup gebroken heeft. We sturen een ambulance om 
u op te halen.” 

Zo is ze dan dinsdagmiddag geopereerd. Onze 
ongevallenverzekering heeft de reis naar huis 
georganiseerd, begeleid door een verpleegster. Een 

ambulance tot 
Schiphol, een vlucht 
naar Lyon; daarna 
weer een ambulance. 
Het was een 
vermoeiende dag. 
Tegelijkertijd reden de 
beide Brammen de 
auto met de bagage 
naar huis. 

 
Revalidatie 
Jammer dat we niet bij de neven- en nichtendag 
konden zijn, waarop Anne Marie zich had verheugd. 
Nu 18 dagen na de operatie heeft ze nog steeds veel 
pijn. Maar ze is thuis, en na enig haperen (1 mei is 
hier een vrije dag) is de medische zorg goed 
georganiseerd. Het is dus nog een kwestie van 
geduld en revalidatie. 
Dit voorval heeft ons er weer eens bij bepaald hoe 
betrekkelijk ons leven is. In een paar seconden 
kunnen je plannen in duigen vallen — en soms 
gebeurt dat. 
 
Tot zover de belangrijkste dingen die we meemaakten 
sinds de vorige brief: een samenvatting van ons wel 
en wee. In alles hebben we de trouw van onze 
hemelse Vader ervaren, en dat wensen we ook jullie 
toe. 
 

 
 
In Hem Verbonden, 
        
Anne Marie en Bram Markusse 
 
 

 

 

Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. 

U kunt hen steunen door een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven 

of via IBAN NL02INGB0000254997 

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fam. Markusse”. 
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. ECM is voor haar werk afhankelijk van giften. 

ECM-Nederland is deelnemer van de EZA en de EA en is een ANBI-erkende instelling. 
Giften zijn daarom belastingaftrekbaar. 

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

 
U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij het werk van de familie Markusse.  

Afmelden kan te allen tijde via het ThuisFrontTeam of ECM Nederland. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw  

privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-regelgeving. www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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