
In onze community denken wij in periodes 
van maanden. “De eerste zaterdag van de 
maand VIND FUN, de tweede zondag-
avond VIND BIBLE”  enz. Zo vliegen de 
maanden voorbij! Hoogste tijd om jullie 
weer een kijkje te geven in ons leven en 
missie. 
 
Nederland Zoekt 
Eerst een belangrijke verandering in Tjerks 
dagelijkse werk. Eind februari hebben jullie 
het misschien gelezen in de christelijke 
kranten of op websites: ‘Tjerk van Dijk 
nieuwe directeur van Nederland Zoekt.’ Tjerk 
heeft de leiding overgenomen van deze 
stichting, die op landelijk niveau uitdraagt 
waar wij op plaatselijk niveau handen en 
voeten aan geven: mensen door een 
community in aanraking brengen met het 
Evangelie en ze helpen groeien in een 
leerling van Jezus zijn. Nederland Zoekt 
biedt tweejarige leergemeenschappen aan 
(3D-trajecten, www.3dtraject.nl) waarin 
teams de taal en principes van missionaire 
gemeenschapsvorming leren kennen en 
deze kunnen vertalen naar de eigen situatie. 
Na het 3D-traject kunnen mensen onderdeel 
blijven van het netwerk om van elkaar te 
blijven leren. Wij hebben hier persoonlijk al 
veel aan gehad. 
 

De visie van Nederland Zoekt sluit nauw aan 
bij onze persoonlijke visie en missie. We 
ervaren de kracht van de missionaire 
community in ons dagelijks leven en dromen 
ervan dat dit veel levens mag veranderen in 
Nederland. Daar willen we graag aan 
bijdragen. 
 

Tot nu toe was Tjerk altijd als coach en 
trainer verbonden aan Nederland Zoekt. Nu 
krijgt zijn rol dus een nieuwe en uitdagender 
invulling. De bedoeling is om het werk voor 
Nederland Zoekt te beperken tot twintig uur 
per week (zoals dat ook was als coach/
trainer). In deze inwerkperiode is het 
uiteraard nog even zoeken naar het vinden 
van de juiste balans. Financieel zijn er geen 
consequenties. Ook Nederland Zoekt bestaat 
dankzij giften. In ieder geval is het in het 
eerste jaar geen optie om er een betaalde 
functie van te maken. Wij zijn daarom erg 
dankbaar voor alle financiële support die we 
van jullie via ECM ontvangen, zodat zowel 
het landelijk als plaatselijk missiewerk 
mogelijk blijft. Mogen we een beroep op jullie 
blijven doen? 
 
VIND Maastricht 
Ondertussen gaan de activiteiten in 
Maastricht volop door. We zijn dankbaar voor 
de komst, inzet en talenten van de families 
Schenkel en Laan, met wie we intensief 
optrekken en samenwerken.  
 

In het kader van de communicatie en PR 
hebben we ‘ons’ een naam gegeven: VIND. 
We bieden een plek waar iedereen wel iets 
kan vinden (van gezelligheid en vriendschap 
tot geloof en hoop); mensen mogen er ook 
van vinden wat ze willen. In onze communi-
catie proberen we duidelijk te benoemen dat 
wij Jezus willen volgen, tegelijk benadrukken 
we een open plek te willen zijn waar 
iedereen erbij hoort, ongeacht geloof of 
overtuiging.  
 

Het is bijzonder dat dit kan in Nederland. 
Vooral tijdens de Open Doors-dag die we als 
gezin bezochten, zijn we geraakt door de 
vele plekken in de wereld waar mensen deze 
vrijheid missen. We genieten van VIND in al 
haar creativiteit en veelzijdigheid! Het 
kerstfeest hebben we gevierd met een bonte 
verzameling mensen (we telden 32 
volwassenen en 37 kinderen, waarvan 
slechts 1/3 iets heeft met het christelijk 
geloof in het dagelijks leven). Iedereen 
mocht zich in een kostuum hijsen. Samen 
speelden we een toneelstuk over een koning 
die undercover tussen de gewone mensen 
ging wonen om dichtbij hen te kunnen zijn. 
Kan de kerstboodschap nog concreter?  
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“Een deel van het zaad viel in goede 
aarde en er groeide graan aan: op 

sommige plaatsen 100 keer zo veel, op 
sommige plaatsen 60 keer zo veel en op 

sommige plaatsen 30 keer zo veel als dat 
er gezaaid was.”  

 

Basisbijbel - Mattheus 13:8 

Hallo lieve mensen,  



“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar 
de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie 

je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund…”  

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. van Dijk is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Maastricht 

        vertrouwen  

Hm...full house? - Het past elke keer weer... 

Verrassingen 
Ons leven zit vol verrassingen. Zo is 
de samenstelling van de groep bij 
activiteiten van VIND elke keer weer 
anders. Mensen komen, mensen 
nemen anderen mee, verdwijnen 
weer, duiken soms na een tijd weer 
op…. Het was ook verrassend om in 
contact te komen met een gezin uit 
Singapore, die een straat verderop is 
komen te wonen om in Maastricht het 
Evangelie te brengen. Of een 
‘gewone’ doordeweekse middag 
waarop iemand belt voor gebed en in 
het gesprek Jezus als Heer aanneemt 
- en in die keuze volhardt. Of een 
leuke fun-activiteit in de natte sneeuw 
(brrr), die van onschatbare waarde 
blijkt te zijn. Een gedeelte uit een 
bedankmailtje: “Ik kan niet eens 

Kerstfeest: Undercover King 

beginnen om uit te leggen hoe 
belangrijk en extreem waardevol dat 
was voor mij.” 
 

Dank aan God voor ons huis, waarin 
dit allemaal mogelijk is. In de 
zomermaanden wijken we vaak uit 
naar een veldje in de buurt, maar in 
de winter gebruiken we meestal ons 
huis als plaats om samen te komen. 
We merken dat dit echt verschil maakt 
voor mensen ten opzichte van alle 
andere activiteiten waarbij je je in 
Maastricht kunt aansluiten: dat je 
zomaar bij iemand thuis mag komen 
en daar een grote diversiteit aan 
mensen ontmoet. Soms is het 
spannend: gaat het vandaag weer 
passen? Maar dat is elke keer weer 
het geval! 
 

Zo gaan we met goede moed verder. 
Dit jaar vieren we alweer ons 12-jarig 
huwelijks jubileum! Ongelooflijk hoe-
veel mensen we in al die jaren 
hebben leren kennen en naar wie we 
mochten getuigen. We vertrouwen 
erop dat God al die geplante zaadjes 
zal beschermen en tot bloei laat 
komen op de juiste tijd. 
 

Heel veel dank voor alle support – op 
welke manier dan ook. We danken 
God en bidden voor jullie. 
 

Hartelijke groet,  

Tjerk, Anneke, 

Lydia, Eva en David 

Kerst gevierd met VIND 

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  

Vanaf oktober zijn we gestart met het aanbieden van een Alpha-cursus. Een 
nieuwe ontdekkingstocht. Alpha past goed binnen VIND, omdat mensen op 
natuurlijke wijze onderdeel zijn of kunnen worden van de community. Zich 
verbinden voor in totaal 11 avonden bleek wel lastig. Uiteindelijk hebben twee van 
de vijf deelnemers het hele traject doorlopen. Hopelijk kunnen we in 2019 nog 
een keer deze cursus aanbieden, want het is een krachtig middel om het 
Evangelie bij mensen binnen te laten komen. 
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