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“Ik wil deze week een bijbel 
kopen. Waar kan ik het 

beste beginnen met lezen?”  

Het einde van het jaar nadert. De dagen 
zijn kort en grijs en we bereiden ons voor 
op de traditionele viering van de komst 
van het Licht der wereld. Tijd voor een 
nieuwsbrief, want de vorige dateerde van 
afgelopen zomer. In de tijd daarna hebben 
vreugde en verdriet binnen onze familie 
elkaar afgewisseld. Maar onze dank-
baarheid en verwondering blijven over-
heersen. Lees maar verder. 
 
Gezinssituatie 
Op 21 september overleed een jongere zus 
van Martha op 58-jarige leeftijd, na een 
ernstige ziekte. Het zijn momenten die je 
stilzetten en je eens te meer bepalen bij je 
kwetsbaarheid in dit leven. Hoewel het een 
lege plek blijft op de familiefoto konden we 
troost vinden bij de Vader, die ook haar 
Vader was. Wij geloven dat ze nu ‘te plak’ is 
(op haar plaats), verlost van pijn en angst. 
Onze schoonzoon heeft in de afgelopen 
maand een risicovolle operatie ondergaan in 
het AMC. Hoewel de symptomen in eerste 
instantie aan een tumor deden denken, bleek 
dit na een aantal onderzoeken gelukkig niet 
het geval te zijn.  
 
Start Open Huis 
We noemden al even dat we sinds november 
‘t Open Huis gestart zijn. De bedoeling is om 
een plek te bieden voor aan iedereen die 
verlegen zit om een gesprekje of gewoon 
ergens zichzelf wil kunnen zijn en zich veilig 
wil voelen, al of niet onder het genot van een 
kopje koffie/thee. Afgelopen maand hebben 
we hele creatieve dingen gedaan. Iedere 
woensdagmiddag en iedere tweede en 
vierde zondagmiddag van de maand houden 
we zo’n Open Huis, met op de zondagen de 
mogelijkheid om samen te koken en te eten. 
Voorlopig doen we dit bij ons thuis. 
 

Onze droom is om op een gemakkelijk 
bereikbare en laagdrempelige plek in ons 
dorp een vaste locatie te hebben voor dit 
Open Huis. Een plek van ontmoeting, waar je 

mag zijn wie je bent. Waar je antwoorden 
mag vinden op levensvragen en Jezus als je 
daarnaar op zoek bent. 
 

Groei en snoei 
In Johannes 15 gebruikt Jezus het beeld van 
de wijnrank als voorbeeld voor discipelschap. 
Een wijnboer bemoeit zich intensief met het 
groeiproces van de wijnstruik en doet soms 
dingen die niet direct logisch lijken: snoeien. 
Toch is het een wezenlijk onderdeel van het 
groeiproces van een wijnrank om uiteindelijk 
veel vrucht te kunnen dragen. 
 

Zo’n snoeimoment ervoeren we in de 
afgelopen maanden een aantal keren. Zo 
kon de Alphacursus niet doorgaan vanwege 
onvoldoende deelnemers. Maar ook aan het 
húskeamer-project kwam voor ons een 
einde. Verschil in visie heeft ertoe geleid dat 
we sinds november bij ons thuis 't Open Huis 
houden. 
 

Maar we mogen ook groei ervaren, niet 
alleen bij onszelf. We mogen met anderen 
optrekken en bij hen getuige zijn van groei in 
het ontdekken hoe God naar jou kijkt, in het 
verlangen om Jezus meer te leren kennen 
(zie de quote in de kop van deze 
nieuwsbrief), in het ervaren wat discipel-
schap voor jezelf iedere dag weer betekent. 
Dankbaar waren we dat twee vaste 
deelnemers aan onze zondagse Ontmoeting 
zich deze zomer hebben laten dopen. 
 

De Weaze 
Tot een jaar geleden ging Martha met een 
team van Hope for Fryslân iedere veertien 
dagen naar de Weaze, de “wallen van 
Leeuwarden”. Dat stopte toen de eigenaren 
hen de toegang tot de inpandige bordelen 
ontzegde. Sinds een paar weken bezoekt 
Martha met een vast teamlid voorzichtig 
weer een aantal bordelen. Vrijwel alle 
vrouwen die er toen ook werkten waren blij 
om hen weer te zien. Het is afwachten hoe 
lang ze de mogelijkheid krijgen om het Licht 
te brengen in deze gitzwarte wereld. 

Lieve familie en vrienden, 

Groei en snoei 



‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met 
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun 

levensvragen en voor wie een kerkgebouw als 
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’ 

Amo en Martha Draijer zetten zich 
binnen Butterfly in voor discipelschap 

en gemeentestichting in Friesland. 
Amo en Martha zijn financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY 

 

butterfly.nu 
 

  ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 
AW Deventer, Nederland, 

 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl 
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

Amo en Martha 

Mocht je ons nog niet steunen, dan 
hopen en bidden we dat je door deze 
nieuwsbrief de uitdaging wilt aangaan 
en onderdeel gaat uitmaken van onze 
missie door donateur te worden. Als 
je wilt bijdragen, tref je daarvoor in het 
colofon alle gegevens aan. 
 
Heel hartelijk dank voor jouw betrok-
kenheid! 
 
We wensen jullie gezegende kerst-
dagen en Gods rijke zegen, liefde en 
nabijheid in het nieuwe jaar! 

Syrische Falafels bij de Open Huis maaltijd 

balans met Binnen op orde in onze 
ontmoetingen met anderen die we 
mogen coachen of waarmee we 
samen op weg zijn? En hoe staat dat 
in verhouding met Buiten, in het in 
contact komen met hen die zich niet 
gezien voelen, het aanbieden van 
gebed aan passanten in de 
winkelstraat of het geven van een 
Alphacursus? 
 
Financiën 
We willen graag zo veel mogelijk met 
onze missie bezig zijn en we 
ontvangen daarvoor al veel giften, 
zodat we kunnen doorgaan met ons 
mooie werk! Heel hartelijk dank voor 
jullie steun. Het maakt ons dankbaar 
en blij en het bemoedigt ons enorm om 
met ons werk door te gaan. 
 

Deze giften zijn niet voldoende om van 
te leven en de kosten van onze 
activiteiten te betalen. Daarom zijn we 
dankbaar dat Amo sinds kort 
aanvullende inkomsten krijgt uit een 
parttimefunctie bij Stichting Present.  

Uw gebed gevraagd: 

• Bid voor vrede in ons gezin en 
om een goed herstel van onze 
schoonzoon. 

• Bid om voldoende deelnemers 
voor de Alphacursus die we in 
januari willen starten. 

• Bid om mogelijkheden voor een 
Open Huis. Bid om zegen over 
de gesprekken die we hierover 
voeren met mensen die God ons 
op ons pad brengt. 

• Bid dat de bezoeken aan de 
Weaze mogen doorgaan en 
zegenrijk mogen werken voor de 
vrouwen. 

• Bid om voldoende middelen, 
zodat we dit werk kunnen blijven 
voortzetten. 

ECM-huddels 
Tot afgelopen zomer gaven we drie huddels aan collega-zendingswerkers van 
ECM. Na de zomer zijn hieruit twee huddels gevormd met eigen huddelleiders en 
zijn wij begonnen aan een huddel met nieuwe deelnemers. Het is een mooi 
voorbeeld van vermenigvuldiging op de manier waarop Jezus dat ook deed. 
 
Leven in balans 
Leven op een manier zoals Jezus ons dat voordeed, dat is discipelschap in een 
notendop. Zijn leven was een perfect voorbeeld van een leven dat in balans is. 
Het is ons verlangen om ook zo’n leven te leiden. Dat vereist een regelmatige 
check of die balans bij onszelf in evenwicht is en of het niet wordt verstoord door 
alledaagse zaken die voorrang eisen. Hebben we voldoende aandacht voor 
Boven in onze persoonlijke en gezamenlijke stille tijd en Bijbelstudie? Is de 

De Weaze 

Creatief tijdens Open Huis 

https://www.ecmnederland.nl/automatische-incasso?formdata%5Bff_25462%5D=Amo+%26+Martha+Draijer&spf=1
http://butterfly.nu/
http://www.ecmnederland.nl
mailto:ecmnederland@ecmi.org


Financiële toezegging - ondersteuning Amo en Martha Draijer 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende   * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)   

     * Maakt zelf over 

Het bedrag van:  €…………………….. 

Bestemd voor:    ondersteuning Amo en Martha Draijer 

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig  

Naam:  ______________________________________________________ 
  

Adres:  ______________________________________________________  

Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________  

Land:  __________________ E-mail:_______________________________  

IBAN: 

 

Telefoon:   ________________________     

Datum ondertekening  ___ -___ - 20____ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  
 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European 
Christian Mission Nederland om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op 
de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door 
contact op te nemen met ECM. 

opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 


