
  

 

 
 

 
   

 

 

Hoi beste lezer, 

Ik ben blij en val maar met de deur in huis: de directeur van zendingsorganisatie 

European Christian Mission (ECM) liet mij net weten dat ECM mij officieel in hun 

team heeft opgenomen - super nieuws! Dit is een van de grote stappen om mijn 

werk in Innsbruck weer te voorzien van een stevig kader. 

 

Om eerlijk te zijn, de afgelopen maanden waren best wel onrustig. Mijn ontslag 

bracht veel vragen met zich mee en er moest van alles uitgezocht worden. In 

mijn vorige nieuwsbrieven schreef ik dat nieuwe deuren zich al vrij snel hadden 

geopend, maar daarmee was het nog niet geregeld. In vertrouwen op Gods 

leiding heb ik echter stappen gezet en nu ben ik heel dankbaar en blij dat ik met 

ECM mag gaan samenwerken! God is goed.  

 

1. Samenwerking met ECM 

Eerst iets over zendingsorganisatie ECM: "ECM wil alle volken van Europa 

bereiken met het Evangelie en gelooft dat er geen betere manier is om dat te 

doen dan door liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus in woord en 

daad navolgen." Deze mooie slogan staat op ECM's website. Een statement en 

verlangen waar ik mij heel goed in kan vinden en waar ik mij voor wil inzetten. In 



heel Europa begeleidt en ondersteunt ECM verschillende zendelingen, 

gemeentestichters en gemeenteopbouwers die aan deze visie werken. Ook in 

Oostenrijk! En sinds gisteren hoort de hoofdstad van de Alpen, Innsbruck, daar 

ook bij :) 

 

In Innsbruck ga ik aan de slag als missionair predikant bij de Freie Evangelikale 

Gemeinde (FEG) en ECM gaat mij daarbij ondersteunen. Dat betekent 

dat mensen verbonden aan het ECM-kantoor in Nederland en mensen uit 

het ECM-team in Oostenrijk met mij meedenken, mij coachen en begeleiden bij 

zowel het opstarten van mijn nieuwe traject als het verdere verloop daarvan. 

Deze ondersteuning is geestelijk en praktisch. In de woorden van de veldleider 

van het ECM-team in Oostenrijk: "Klaas, wij willen geregeld met je stilstaan om 

te kijken in hoeverre je nog met Gods roeping bezig bent en wat je daarvoor 

nodig hebt." Dat mensen zo met mij willen meekijken vind ik heel mooi! Het is 

goed wanneer medegelovigen mij helpen mij op mijn roeping te blijven 

focussen.  

 

Ook voor jou als betrokkene en ondersteuner van mijn werk in innsbruck kan 

mijn samenwerking met ECM betekenisvol zijn. Misschien dat het fijn is om te 

weten dat ik opgenomen ben in een enthousiast en ervaren netwerk dat mij 

ondersteunt en waarbij ik, wanneer nodig, op mijn verantwoordelijkheden 

word aangesproken. Ikzelf vind dit in ieder geval fijn. Daarnaast vind ik het 

belangrijk om iedereen die mij financieel ondersteunt of wil ondersteunen een 

betrouwbare constructie te bieden voor de geldzaken. Dit is met ECM het geval 

en misschien ook niet onaardig: ECM heeft de ANBI-status.  

 

2. Status bij FEG 

En hoe ziet het eruit met de FEG? Nog iets meer dan een paar nachtjes slapen... 

Voor zondag 19 september is er een gemeentevergadering belegd en daar wordt 

gestemd of ik als predikant word aangesteld. Deze formele stap moet nog gezet 

worden en volgens de kring van leidinggevenden zal dit geen moeilijkheden 

opleveren. Ik verwacht dit ook niet. In de afgelopen maanden hebben namelijk 

veel gemeenteleden uitgesproken het mooi te vinden dat ik voor de FEG wil gaan 

werken. En, dat vind ik ook :)  



 

 

De exacte invulling van mijn functie en de taakverdeling tussen predikant Bright 

en mij moet nog vastgelegd worden, maar Bright en ik zien ernaar uit intensiever 

te gaan samenwerken. Ik ken hem goed genoeg om te zeggen dat wij beiden 

ons ervoor willen inzetten dat de FEG een liefdevolle gemeenschap is die Jezus 

in woord en daad navolgt!  

 

Wat mij in ieder geval persoonlijk motiveert is datgene wat mij de eerste keer al 

opviel toen ik de FEG bezocht… veel lege stoelen. Ik heb meermaals gebeden 

dat God deze stoelen zou vullen met mensen die het grootste geschenk zouden 

ontvangen wat er bestaat: Jezus Christus. Mensen die in Hem geloven en 

samen met de FEG willen groeien in leerling van Jezus zijn. Dat is ten diepste 

wat ik wil en dat is waarom ik wil leven en werken in Innsbruck.   

  

 

 

 

Samen met predikant Bright Nketia - op verschillende manieren is te zien dat 

de FEG in Innsbruck een multiculturele gemeente is :) 

   

 
 



 

3. Praktisch, voor u/jou als betrokkene & ondersteuner 

Ik heb inmiddels een eigen pagina op de website van ECM Nederland: 

www.ecmnederland.nl/rozema. Daar staan handige buttons om te doneren voor 

mijn werk. 

 

Ondersteun je mijn werk al door middel van giften? Dan geldt het volgende: 

• Had je een machtiging lopen bij SSRO? Die is per september gestopt. Je kunt 

een nieuwe machtiging instellen via de website van ECM:  

www.ecmnederland.nl/steunrozema. 

• Maakte je zelf giften over? Dan kun je simpelweg vanaf nu het 

rekeningnummer van ECM gebruiken: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. 

Stichting ECM Nederland o.v.v. 'Fonds Klaas Rozema'. Of gebruik de 

pagina www.ecmnederland/steunrozema om online te geven. 

• Had je zelf bij je bank een periodieke gift ingesteld? Vergeet dan niet om het 

rekeningnummer van SSRO te veranderen in dat van ECM (zie hierboven). 

• Ik ben enorm dankbaar voor alle steun die ik krijg, financieel, maar ook in 

gebed en door betrokkenheid. Ik voel me daardoor echt gesterkt om mijn 

zendingswerk in Innsbruck nieuw vorm te geven! 

  

 

 

4. Nog een paar mooie ontwikkelingen! 

Waar te beginnen? Laat ik het chronologisch vertellen. 

 

Sinds een week of twee woon ik in een Wohngemeinschaft - een gedeeld 

appartement. Ja, ik ben er qua ruimte op achteruit gegaan en ik hoor nu 

remmende en optrekkende trams in plaats van vechtende merels, maar ik zit op 

mijn plek! Ik heb een mooi kamertje en... 3 toffe huisgenoten. Voertaal? Met 1 

Oostenrijker, 1 Duitser en 2 Nederlanders: Duits en een beetje Nederlands. 

"Nee, het woord 'lekker' gebruik je niet alleen bij eten, maar ook voor slapen en 

het weer!" Het mooiste vind ik echter dat wij alle vier Jezus willen navolgen. In 

een korte tijd heb ik al veel mooie gesprekken gehad! 

https://klaasinoostenrijk.us18.list-manage.com/track/click?u=f2f67edcc1e1f8812272c026d&id=4d3f3c04b0&e=e5d8125a7f
http://www.ecmnederland.nl/steunrozema
https://klaasinoostenrijk.us18.list-manage.com/track/click?u=f2f67edcc1e1f8812272c026d&id=7884de5084&e=e5d8125a7f


 

 

Morgen is het zover: het Open Doors referenten weekend. Binnenkort ga ik als 

Open Doors referent aan de slag, iemand die de situatie van vervolgde 

christenen en het werk van Open Doors onder de aandacht brengt. Dit weekend 

zal ik het Open Doors Oostenrijk team leren kennen en in de komende maanden 

zal ik beginnen met een aantal opdrachten uit te voeren - een soort ontdek- en 

leerfase. Als het goed bevalt, dan zal ik volgend jaar meer gestructureerd gaan 

werken voor deze mooie organisatie. Dit werk staat overigens los van het werk 

voor de FEG via ECM.  

 

En tot slot: ik heb trouwplannen! Beter geformuleerd: Eline Eertink en ik hopen 

in april te trouwen. Sommigen zullen haar nog niet kennen, ik heb ook nog niet 

over haar geschreven, maar wij zijn sinds een aantal maanden verloofd. Wie is 

Eline eigenlijk...? Een mooie en lieve vrouw uit het verre verre Westen van 

Nederland: Pijnacker. Wij hebben elkaar goed leren kennen tijdens de eerste 

lockdown, toen ik vast zat in Nederland en niet terug kon naar Innsbruck. En nu 

hebben wij dus trouwplannen - leuk! Eline is overigens ook met het ECM traject 

verbonden en zij bereid zich erop voor volgend jaar naar Innsbruck te verhuizen. 

Een grote stap! God staat voor haar op nummer 1, zij wil Jezus navolgen, 

en mensen dienen en zending hebben haar hart. Dus, ik zie uit naar april en 

daarna; dat wij ons als paar ervoor inzetten om het evangelie in Innsbruck te 

verspreiden! 

 

 

Eline en ik in het Brixental (waar ik 

tijdens een sabbatical bij de Spar 

heb gewerkt).   

  



 

# Gebed   

• Dank: dat ik het in het ECM-team ben opgenomen, dat ik 3 fijne 

huisgenoten heb en dat Eline en ik gaan trouwen.  

• Gebed: voor een goede samenwerking met de FEG en ECM.  

• Gebed: dat de nu nog lege stoelen in de FEG gevuld worden met 

geredde mensen die Jezus navolgen.  

# Gebet   

• Dank: dass ich im ECM-Team aufgenommen bin, dass ich 3 nette 

Mitbewohner habe und, dass Eline und ich heiraten werden.  

• Gebet: für eine gute Zusammenarbeit mit der FEG und ECM. 

• Gebed: dass die jetzt leeren Stühle mit geretteten Menschen gefüllt 

werden, die Jesus nachfolgen. 

 

  

 

# Sponsoren 

Voor het project in Innsbruck ben ik afhankelijk van sponsors, mensen die mij 

(maandelijks) financieel ondersteunen. Zou jij mij willen ondersteunen? Voor elke 

ondersteuning ben ik heel dankbaar! 

• Doneren kan heel eenvoudig via de website van ECM 

Nederland: www.ecmnederland.nl/steunrozema.  

• Zie ook mijn profielpagina op ecmnederland.nl/rozema.  

• Het rekeningnummer van ECM is: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. 

Stichting ECM Nederland. Vermeld 'Fonds Rozema' bij giften die voor mij 

bestemd zijn. 

Voor vragen kan je bij mij of mijn thuisfrontcommissie terecht (Jan Folkersma & 

Mariska Hooikammer): tfcklaasrozema@gmail.com.  

 

https://klaasinoostenrijk.us18.list-manage.com/track/click?u=f2f67edcc1e1f8812272c026d&id=f9b3e650dd&e=e5d8125a7f
https://klaasinoostenrijk.us18.list-manage.com/track/click?u=f2f67edcc1e1f8812272c026d&id=14ea4ee84d&e=e5d8125a7f
mailto:tfcklaasrozema@gmail.com


  

   

 

 


