
Beste familie en vrienden, 
Toen we in april onze vorige nieuwsbrief 
stuurden dachten we dat de herfst weer 
normaal zou worden. Dat leek in de zomer 
ook zo, toen het aantal Covid-19 besmet-
tingen afnam, maar als we dit schrijven in 
november, is er een grote terugslag. De 
zogenaamde "tweede golf" treft ook 
Zweden.  

 
Terugblik zomer 
In de zomer leek het allemaal wat beter te 
worden. We konden zelfs onze week in 
Hemavan hebben, net als andere jaren, zij 
het dat het aantal deelnemers beperkt was 
tot tien. Na de zomer hadden we in de 
gemeente in Rotebro buitenactiviteiten met, 
net als in het voorjaar, kerkdiensten in de 
vorm van een wandeling onderbroken door 
‘haltes’ voor reflectie en overdenking. Voor 
het sociale contact werd het initiatief 
genomen tot een buitenontbijt, ieder met zijn 
eigen meegenomen spullen, maar toch 
samen op een mooi plekje in de natuur. 
 

Ook konden we in september onze jaarlijkse 
Spring för livet (Ren voor het leven) houden - 
een sponsorloop waar we geld inzamelen 
voor de jeugd in onze gemeente en voor 
kinderen in Ecuador. In het voorjaar ging het 
niet, maar nu lukte het!  
 

In oktober werden de maatregelen rond 
corona versoepeld en we konden weer 
diensten in de kerk houden. Wél met een 
aantal maatregelen voor wat betreft afstand 
houden, maar tóch samen. Ook de ouderen 
mochten weer komen.  
 

Begin november werden in een groot deel 
van het land de maatregelen weer 
verscherpt. Het aantal besmettingen begon 
weer te stijgen. Tot nu toe minder dan in de 

meeste andere landen, zeker minder dan in 
Nederland. Niettemin verontrustend. Het 
virus kent geen landsgrenzen. 
 

Vorige keer vertelden we dat Zweden de 
situatie anders hanteert dan de meeste landen 
in Europa. Relatief weinig dwingende beper-
kingen, aanbevelingen en veel eigen verant-
woordelijkheid. Ook nu is dat zo. Het lijkt dat 
de psychosociale effecten van de maatregelen 
op die manier minder ernstig zijn. Maar het 
moeilijk weten wat de beste aanpak is, nu we 
er nog middenin zitten, maakt het lastig.   
Sinds een aantal weken zenden we zweer 
zondagsdiensten via internet uit, afgewisseld 
met pelgrimsdiensten buiten.  
 
Eenzaamheid 
We zien, niet alleen in onze gemeente maar 
ook daarbuiten, dat mensen lijden onder de 
isolatie. Thuiswerken, geen sociale contac-
ten, geen bijeenkomsten. Het is moeilijk. 
Ernstig zieken in het ziekenhuis voor lange 
perioden die geen bezoek mochten ont-
vangen, ook dat hebben we in onze gemeen-
te helaas gezien. Des te belangrijker zijn de 
contacten op andere -creatieve- manieren. 
We hebben de afgelopen maanden werkelijk 
geleerd om de digitale mogelijkheden te 
gebruiken, naast natuurlijk de telefoon. In 
een aantal gevallen kan het "huisbezoek" 
plaatsvinden in de vorm van een wandeling 
buiten. We merken dat de betrokkenheid bij 
de gemeente blijft.  
 

In het begin van de pandemie lazen we een 
Engels commentaar. Iemand meende dat 
sociaal afstand houden niet zo moeilijk is in 
Zweden: “Dat doen ze altijd al.” Niets is 
minder waar. De effecten zijn heel duidelijk 
en mensen verlangen ernaar om weer 
samen te kunnen zijn. 
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Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. 

  
Openb 21:5 

 
 
 

Ook dit jaar konden we onze week in de bergen van Hemavan houden, zij het met een kleinere groep. 



‘Zweden heeft het getuigenis 
van het Evangelie 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 

            naar gemeenschap  

”Spring för livet”  

Zendingswerk 
Het zendingswerk in andere landen is 
momenteel moeilijk. Sinds februari en 
vermoedelijk nog een hele tijd, 
kunnen we elkaar niet ontmoeten als 
zusterkerken in de verschillende 
landen. Buitenlandse reizen zijn voor 
Gerard en anderen niet mogelijk en 
hetzelfde geldt voor bezoek uit andere 
landen. De internationale Bijbelschool 
Acts29 -altijd samenwerkend met 
andere landen- ligt dit jaar, en 
vermoedelijk ook het komend 
voorjaar, stil. De bijbelschool voor 
leden van oorsprongsvolken in Noord-
Rusland, waarover we in eerdere 
brieven geschreven hebben, ligt ook 
stil. Financiële steun aan kerken in 
landen waar christenen vervolgd 
worden (waardoor we de bijdragen in 
contanten geven omdat het 
bankverkeer bewaakt wordt), hebben 
we door de coronacrisis dus niet 
kunnen geven.  
 
Maar God zit niet stil! We horen hoe 
onze zusterkerken een licht zijn in 
moeilijke tijden in hun eigen landen. 
Hoe ze mensen helpen die het 
moeilijk hebben. Mensen in de kerk in 
Ecuador bijvoorbeeld: die van hun 
eten delen met degenen die helemaal 
niets hebben in plaats van te bewaren 
voor zichzelf: "Nu delen we, morgen 
vertrouwen we op de Heer".  
 

”Spring för livet” t.b.v kinderen in Ecuador.  

De eerste kerkdienst weer naar maanden ter plaats in de kerk in Rotebro in oktober  

In Christus verbonden, 

Gerdine en Gerard 

Advent 
Als u dit leest is de adventstijd inmid-
dels aangebroken. Advent - Jezus die 
komen zal. Het is advent, hoe de 
wereld er ook uitziet. Jezus komt tot 
ons, ook hier en nu in moeilijke tijden. 
Het is heel goed mogelijk dat we de 
kerstdagen niet kunnen vieren op de 
manier die we graag willen en 
gewend zijn, maar God is daar niet 
van afhankelijk, Hij is met ons. 
 
Als we u allemaal vanuit Zweden 
gezegende kerstdagen toewensen, 
dan menen we dat werkelijk. Dat God 
u en ons moge zegenen, hoe de 
omstandigheden er ook uitzien. Onze 
Heer weet wat het is om je eenzaam 
en verlaten te voelen, en Hij is des te 
dichterbij. We mogen voor elkaar 
bidden, als altijd, maar dit jaar 
misschien nog wat extra. We mogen 
uitzien naar een nieuw jaar, een jaar 
waarin we, naar we hopen, elkaar 
weer kunnen ontmoeten. Dan weten 
we, meer dan ooit, hoe belangrijk de 
"gemeenschap der heiligen is". Een 
nieuw jaar. “Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw”. Dat mogen we verwachten. 
Dat houdt geen pandemie tegen. 
 

Warme groet in Christus, 

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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