
Beste familie en vrienden, 
De zomer kwam vroeg dit jaar in 
Stockholm en een groot deel van 
Zweden. De maand mei was extreem 
droog en warm, wat tot zowel 
bosbranden als watergebrek leidde. 
Tropische temperaturen in mei, terwijl 
in Kiruna sneeuw lag! Hoewel mensen 
van het mooie weer genieten is het 
ook een teken aan de wand, denkend 
aan het veranderende klimaat. En het 
land heeft nu regen nodig! 
 
Val 
De afgelopen winter liepen dingen 
anders dan we gedacht hadden. Gerdien 
viel in januari op een glad stukje pad, op 
een donkere plek waar de straatver-
lichting stuk was. Ze brak haar rechter-
arm en beschadigde de linker duim die 
geopereerd moest worden. Een periode 
met gips aan twee armen maakte het 
leven erg lastig. Inmiddels is de fractuur 
genezen, hoewel de arm nog wat pro-
blemen geeft, maar de duim aan de 
andere kant is een langdurige geschie-
denis. Die kan ze nog niet zo goed 
gebruiken en genezing gaat lang duren. 
Dat maakt dat veel dingen moeilijker en 
langzamer gaan. Gerdien is dan ook een 
periode in de ziektewet geweest. 
 
ECM Conferentie 
In april reisden we met z'n allen naar de 
ECM-conferentie, die dit maal weer in 
Spanje was, in Calpe niet ver van 
Alicante. Daar was ook de Eurazië-
coördinator van de Uniting Church in 
Sweden. Samen met haar bezochten we 
op zondag twee diensten in Benidorm en 
Altea, waar de pastor door de Zweedse 
kerk ondersteund wordt. Na afloop van 
de conferentie reisden Ruben en 

Alexander naar huis, maar wij reisden 
door naar Ceuta. Dat is een Spaanse 
stad aan de kust van Marokko. Daar 
heeft de Zweedse kerk sinds ongeveer 
een jaar twee medewerkers en voor 
Gerard was het een werkbezoek. Maar 
het was ook leuk om dat unieke stukje 
Spanje te ontdekken en ook een dag 
Marokko in te kunnen reizen en iets van 
die cultuur te proeven.  
 
Op de ECM-conferentie was ook 
Christine Klaver, de allernieuwste werker 
van ECM Nederland, die al een aantal 
jaren in Finland woont en in de toekomst 
onder de Finse Samen gaat werken. Het 
is wonderlijk hoe onze paden elkaar 
hebben gekruist en hoe zij naar ECM 
werd geleid en via de Finse evangelische 
kerk aan het werk kan gaan. Juist 
voordat een samenwerking met deze 
kerk actueel werd had Gerard de 
zendingsverantwoordelijke van die kerk, 
tijdens een bezoek aan Stockholm, 
uitgedaagd om iets voor de Samen in 
Finland te doen. Prima, vond men daar, 
maar wie kan daarmee aan het werk? 
Toen kwam de vraag van Christine! Het 
lijkt of onze Heer een plan had! Ook in 
Zweden laat het werk onder de Samen 
niet los. Er zijn een aantal medewerkers 
in de kerk die daar iets mee willen en er 
is inmiddels ook een pastor die zelf 
Same is en iets wil doen voor zijn eigen 
volk! 
 
Bezoek Alaska 
Gerard heeft tijdens een bezoek aan de 
Evangelical Covenant Church in Alaska 
gesproken over de mogelijkheid om in de 
toekomst een bijeenkomst te organiseren 
voor christenen in de diverse noordelijke 
oorsprongsvolken rond de pool. Zelf 
maakte hij kennis met de locale culturen, 
in wat lang geleden een Zweeds 
zendingsveld was! Zweden legde de 
basis voor wat nu ECC Alaska is! In het 
dorpje Unalakleet aan de Beringzee 
woonden ook Samische immigranten, 
waarvan Gerard de laatste ontmoette die 
er nog is. 
 
Overigens hebben we in Zweden dit jaar 
officieel twee nieuwe zendelingenfamilies 
vanuit de Covenant Church kunnen 
verwelkomen! Inmiddels heeft onze kerk 
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“Zaai van de morgen tot de avond. Laat 
je hand niet rusten, want je weet niet of 

het zaad de ene of de andere, of elke 
keer ontkiemen zal.”  

 
Prediker 11:6 

Gerard met zijn collega Cecilie Larsen  
uit de Uniting Church in Sweden,  

die ook op de Biennial was. 



Zweden heeft arbeiders in de wijngaard 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 

            arbeiders  

De evangelische kerk van Alicante 

landelijk ruim tien zendelingen uit 
andere landen. Maar we kunnen er 
nog meer gebruiken. 
 
Verlies 
Mei was wederom een maand 
zoals we hem niet hadden willen 
hebben. Hals over de kop reisden 
we als gezin naar Nederland toen 
een familielid van Gerard, nog een 
jonge man, in een tragisch ongeluk 
thuis om het leven kwam. Het was 
een enorme schok voor ons alle-
maal, en we zijn tegelijk dankbaar 
dat we samen met onze familie bij 
de begrafenis konden zijn. 
 

Later die maand waren we uit-
genodigd door een gemeente op 
het mooie eiland Gotland om een 
zendingsdienst te houden, wat we 
graag deden. Vooral omdat we als 
tegenprestatie daar een paar 
dagen konden logeren en van de 
rust en de natuur konden genieten. 
Wat ons best welkom was na wat 
er eerder gebeurd was. We 
genoten van de bloeiende orchi-
deeën en van de kust en de zee. 
 

De kerk in Rotebro heeft het eerste 
scouting kamp voor de jongste 
groep van deze zomer gehad. 
Samen met groepen uit andere 
kerken in de regio, zo'n 200 
scouts, op een plek ten zuiden van 
Stockholm. Gerdien is mee als 
pastor en heeft samen met een 
collega de verantwoordelijkheid 
voor overdenkingen, dagsluitingen 
en dergelijke. Scouting is iets waar 
we al sinds de jaren 90 mee 
werken, toen we in Storuman een 
scoutgroep startten. Het is een 
integraal deel van het jeugdwerk 
van de Uniting Church. Tijdens dit 

Gerard preekte in de  
evangelische kerk van Alicante 

Gerdien leidt de avondmaalsviering in Rotebro 

In Christus verbonden, 

Gerdien en Gerard 

kamp was er een deelnemer die 
besloot christen te willen worden! 
Het kamp had "Bomen" als thema. 
Onder andere is geld ingezameld 
voor een project van onze kerk 
samen met de kerk in Congo 
Brazzaville, wat gaat om herbe-
bossing en wat op die manier de 
levensomstandigheden van de 
mensen verbetert. 
 
In de zomer zijn we zoals gewoon-
lijk in Hemavan. Eerst onze gebrui-
kelijke week, waar we mensen 
ontmoeten en elk jaar weer zien 
hoe mensen door het Evangelie 
geraakt worden. Aansluitend zullen 
we een gemeenteweek leiden, ook 
in Hemavan, met de kerk in 
Rotebro. Daar zien we erg naar uit. 
Als we dan weer terug zijn, hebben 
we voor het eerst ECM gebeds-
dagen voor Zweden/Finland in 
Rotebro. We zullen met 12 perso-
nen zijn. Een mijlpaal als je 
bedenkt hoe lang wij de enige 
ECM'ers in Noord Europa zijn 
geweest.  
 
We danken u allemaal voor uw 
trouwe steun en gebeden. Dat is 
nog steeds hard nodig! Samen 
zaaien we in de harten van 
mensen. 

Gerdien en Gerard tijdens de biennial  
in gesprek met Hans en met  

Christine Klaver over werk onder de Samen 

Het kerkje in Garda op Gotland 

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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