Lieve familie en vrienden,
Tien maanden in Deventer
Wat gaat de tijd ongelofelijk snel! Ik
zit alweer tien maanden in het mooie
Deventer. Vanaf eind mei heb ik mijn
kamer opgezegd, want ik heb een
appartementje kunnen vinden in
Deventer. Hier ben ik God heel
dankbaar voor. Het is echt een groot
wonder, want het is hier heel normaal
dat mensen minimaal anderhalf jaar
op een wachtlijst staan voor een
woning.

Naast het vinden van een appartement is
er nog iets wat ik in Deventer gevonden
heb en waar ik God dankbaar voor ben,
namelijk: een tweede thuisgemeente.
Sinds eind december gaan Anique en ik
geregeld naar de Emanuel-gemeente in
Deventer. We hebben beiden het gevoel
dat we daar op onze plek zijn. Deze
gemeente is de laatste jaren bijzonder
snel gegroeid, zowel qua leden als qua
organisatie, en is erg warm en hartelijk.
Dus heb ik besloten om elke zondag dat
ik in Deventer ben, naar de Emanuelgemeente te gaan. Voor mijn gevoel heb
ik nu twee thuisgemeenten; één in
Deventer en één in Sneek. Ook al ben ik
inmiddels al sinds december geen lid
meer bij De Bron in Sneek, ik ga er
gemiddeld één keer per maand nog
steeds met veel plezier naar de dienst.
Kantoor ECM
Ik ben heel erg blij en gezegend dat ik
mag werken bij ECM als relatiebeheerder. Het is echt bijzonder om
onderdeel uit te maken van het kantoorteam, ‘een groep gedreven mensen met
een hart voor Jezus en voor mensen’. En
dat ik daarnaast ook nog eens zendings-

werkers en thuisfrontteams mag ondersteunen en mag helpen om de liefde van
Jezus te verspreiden in Europa. Dat
heeft Europa nodig ook. Misschien wel
meer dan ooit!
Ik ervaar ook zegen binnen mijn werk.
Zo heb ik de werkzaamheden die bij mijn
functie horen vrij snel opgepikt en ben ik
geweldig goed opgevangen door mijn
collega’s. Ook het totale bedrag aan
giften lag in het eerste kwartaal van dit
jaar op niveau en zelfs net iets boven
begroting. Dit kwam echter wel door
‘incidentele giften’, dus voor de rest van
het jaar zijn er nog voldoende
uitdagingen over om de benodigde
inkomsten binnen te krijgen.
Omdat ik de eerste maanden veel
voorbereidend werk op kantoor heb
moeten doen, geloof en bid ik dat al
deze werkzaamheden in de tweede helft
van dit jaar zullen resulteren in een
stijgende stroom van structurele giften.
Bidt u a.u.b. mee hiervoor?
Biennial 2016
Van 2 t/m 9 april was er een conferentie
van ECM in Umag, Kroatië. Tijdens deze
tweejaarlijkse conferentie komen alle
zendingswerkers uit Europa, Amerika en
Australië samen op één plaats om God
te zoeken en Hem te aanbidden. Deze
conferentie is bedoeld als een week om
te ontspannen en te ontvangen. Een
week waar God tot de zendingswerkers
en hun gezinnen kan spreken en waar zij
via studies en preken ook zelf gevuld
worden. Uiteraard met het idee om het
geleerde in praktijk te brengen en/of
weer door te geven aan anderen.

Met zo’n 350 zendingswerkers, missionkids, staf en supporters bij elkaar tijdens de ECM Biennial conferentie.
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"Het is echt bijzonder om onderdeel
uit te maken van het kantoorteam:
een groep gedreven mensen met
een hart voor Jezus en voor
mensen."

antwoorden

Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is
dat zowel ECM als ik geloven dat het evangelie
van Jezus Christus het antwoord is op de vragen
en noden van het hedendaagse Europa!

Anique en ik mochten ook deelnemen aan deze conferentie! Een unieke
kans voor Anique om een gevoel en een idee te krijgen wat ECM precies
is en doet en een unieke kans voor mij om (bijna) alle zendingswerkers te
ontmoeten, want de meeste Nederlandse zendingswerkers waar ik voor
werk had ik immers nog nooit gezien.
Mijn rol tijdens de conferentie was om tijdens de bijeenkomsten de
techniek te verzorgen: het regelen van de microfoons en de opnames
tijdens sommige studies. Gedurende de diensten zat ik achter de beamer.
Het was mooi om op deze manier ondersteunend aanwezig te zijn, zodat
de zendingswerkers zo weinig mogelijk zelf hoefden te doen en gewoon
lekker tijd samen met God konden doorbrengen.
Wat ook wel bijzonder was, was dat er op woensdag 6 april een vrije dag
gepland stond met een uitje naar een historisch stadje in de buurt van
Umag. Het ‘toeval’ wilde dat Anique en ik juist op die dag acht maandjes
een relatie hadden. Superleuk om juist op deze bijzondere dag het mooie
stadje Pula samen te verkennen. Wat een mooie dag was het!

Check ook de korte clip die ik
opgenomen heb www.ecmnederland.nl/gaalen

De DutchNight tijdens de Biennial

Een lichtje in Deventer e.o.
Naast mijn werk op kantoor bij
ECM werk ik ook op een
accountantskantoor in Brummen.
Kortgeleden had ik een goed
gesprek met één van mijn collega’s
bij de printer. Voor degenen die
geen kantoorbaan hebben: ‘bij de
printer’ is de plek waar je als
kantoormedewerkers
doorgaans
de beste gesprekken hebt. Tijdens
het gesprek zei deze collega:
“Geloof is zeker wel belangrijk voor
jou, hè?” Het was niet zozeer een
vraag, maar een constatering.
“Maar”, zei ze, “jij dringt het
anderen niet op, hè?” Toen had ik
de kans om te delen wat het geloof
voor mij betekende en dat ik dit
vooral probeerde uit te leven door
wie ik ben en wat ik doe.

Mijn nieuwe stekkie in Deventer

Vervolgens zei ze: “Nou, dat lukt je
goed hoor. Respect!”
Wat een bemoediging! Bidt u mee
dat zij Jezus zal ontmoeten en écht
zal mogen gaan leven?
Onlangs hoorde ik in een gesprek
met de partner van onze vennoot
dat ze rondom mijn aanstelling
vorig jaar bij het accountantskantoor op zoek waren geweest
naar een christelijke medewerker.
In het Nederland van tegenwoordig
is het niet langer toegestaan om
dat in je vacature te vermelden,
maar dit was wel één van de
selectiecriteria geweest. Wat een
geweldig wonder! Ik had immers
specifiek gebeden dat ik op het
plekje terecht mocht komen waar
God me wilde hebben. Prijs de
Heer!
Daarnaast bid ik ook dat God mij
zal gebruiken op het nieuwe plekje
waar ik woon. Wat zou het
geweldig zijn als God daar onder
andere via mij tot mijn buren/
flatgenoten en dergelijke gaat
spreken. Bidt u mee hiervoor?
Bedankt voor het lezen van de
tweede ‘Dennis in Deventer’!
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zendingsorganisatie, met als doel
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