Handelingen 1:8

Beste familie en vrienden,
Zo is er weer een jaar voorbij gegaan. Een
jaar waarin er veel is gebeurd, zowel in de
wereld als op persoonlijk vlak. Gerdien is
alweer een jaar in dienst van de kerk in
Bromma. Voor Gerard was het een jaar
van veel reizen.

Gerdien is eind januari voor een korte
tijd in Nederland en zou de 24e of de 25e
nog in uw kring/gemeente kunnen
vertellen over haar werk. Neem zsm
contact op via hanny.kuijer@hccnet.nl.

Advent en kerst
In de advents- en kersttijd had vooral
Gerdien een drukke periode. Er was een
heel aantal speciale diensten in Bromma en
heel wat extra activiteiten. Zo kon Gerdien
haar poppen van het poppenspel weer
gebruiken bij een gezinsdienst. Een beetje
anders dus dan de kerstspellen die we in het
noorden hadden. Ook werkte ze mee aan
een kerstspel dat in de kerk voor schoolklassen werd gehouden. Elke dag waren er
vrijwilligers die samen met gemeenteleden,
in totaal twaalf tot veertien personen,
meewerkten door een rol te spelen als Jozef,
Maria, een herder of een andere persoon uit
het kerstverhaal. De kinderen beleefden in
verschillende ruimtes van de kerk verschillende scenes uit het kerstevangelie. Zo
kwamen ze in het paleis van Herodes, zagen
ze de ontmoeting met de engel en bezochten
ze natuurlijk de stal. Ook voor de
medewerkers was het een hele belevenis.
Eén van de vrijwilligers, die 84 is, maakte
elke dag eten voor alle medewerkers!

Een andere bijzondere dienst was op de
vierde adventszondag in Hässelby, waar wij
wonen. In deze dienst werd Alexander gedoopt en werd hij ook lid van de gemeente.
Dat was natuurlijk een hele bijzondere
dienst. We vonden het erg leuk dat
Alexanders oma uit Nederland er ook bij
was. Gerard ging voor in de dienst en de
pastor van de gemeente, Lisa, verrichte de
doop. Gerdien zong een lied, een loflied dat
vertaald is uit de Dode Zee-rollen. Aangezien
het refrein is: "Mijn lippen spelen fluit, o God,
van noten die U geschreven hebt" speelde
Gerard er fluit bij…

De doop van Alexander, hier samen met pastor Lisa Plantin

Siberië
In oktober kregen we bezoek van twee jonge
vrouwen, Marina en Anja, die bij het Chantivolk horen. Dat is een volk van nomadische
rendierhouders in het noorden van Siberië.
Eén van de twee vrouwen was op een
bijzondere manier tot geloof gekomen. Nu
hebben zij en haar familie een kleine
gemeente van vijf mensen gevormd, die
samenkomsten houden waar ook af en toe
buitenstaanders op af komen. Ze wonen in
een dorp dat alleen over het water (in de
korte zomer) of via een helikoptervlucht van
twee uur te bereiken is. Er zijn in totaal maar
zo'n dertig christenen onder de dertigduizend
Chantiërs. Er is dus behoefte aan zending!
Anja en Marina zijn een paar weken in
Tallinn in Estland geweest, samen met
andere vertegenwoordigers van oorsprongsvolken in Rusland, in verband met de
bijbelschool waar we in de vorige brief over
schreven. Er waren ook leiders uit de
verschillende plaatsen om over de planning
voor de toekomst te praten. Gerard was daar
bij in gezelschap van drie Samen. Het
contact tussen hen en de andere volken gaf
veel herkenning. Samen begrijpen de manier
van leven en de cultuur van met name de
noordelijkste rendierhoudende nomaden veel
beter dan anderen. Het zou geweldig zijn als
zij betrokken zouden kunnen worden bij de
zending in dat gebied. En, zoals een van de
Chantische leiders duidelijk maakte, ze
zouden ook heel welkom zijn. Dat is voor ons
een visie voor de toekomst, om Samen uit
Scandinavië bij zending onder andere
oorsprongsvolken te kunnen betrekken.
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Maar wanneer de heilige Geest over
jullie komt zullen jullie kracht
ontvangen en van mij getuigen in
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden der aarde.

verlangt

Zweden

“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.” Joh 1:5

Gebedspunten
 Dank voor Alexanders doop en voor de geslaagde kerstvoorstellingen in
Bromma.
 Bid voor Gerards komende reizen, naar Litouwen en vanaf 18 februari naar
Nicaragua om een indianenstam in de regenwouden te bezoeken. Dit laatste
is een beetje buiten het gewone, maar heeft te maken met het adviseren
hoe de kerk deze stam kan steunen in het behouden van haar traditionele
land. Zoals op veel plaatsen is het land van de oorsprongsvolken waardevol
en aantrekkelijk voor anderen.
 Bid ook voor Gerdien in haar werk in Bromma, waar onder meer een nieuwe
cursus op het gebied van creativiteit zal starten. Bid voor een openheid
onder de mensen in Stockholm voor het evangelie.
 Bid dat de deur voor het zendingswerk in Rusland open zal blijven.

Ontmoeting in Kirgizië

Samen met Bruce Olson

Centraal-Azië
Gerard
is
betrokken
bij
het
ontwikkelen van zendingswerk in de
Kaukasus/Centraal-Azië. Daar zijn
weinig christenen en in de meeste
landen hebben de kerken het erg
moeilijk aangezien ze vervolgd worden. Vanuit Zweden worden een
aantal werkers in dit gebied ondersteund. In november bezocht Gerard
een van de landen in die regio, om
daar samen met een aantal anderen,
kerkleiders uit verschillende landen te
ontmoeten. We hopen jongeren uit dit
gebied te kunnen uitnodigen voor een
discipelschapsschool die we dit jaar in
Turkije organiseren, die speciaal op
deze regio gericht is.
Inspirerend voorbeeld
Hebt u misschien het boekje ‘Voor dit
kruis zal ik je doden’ ook gelezen?
Het boek was ook in Nederland
populair, toen het in de jaren 70
uitkwam. Het verhaal gaat over de
negentienjarige Bruce Olson die naar
Colombia ging en in contact kwam
met een onbereikte indianenstam. Hij
vestigde zich bij hen, leerde de taal,
hielp ze met onder meer medicijnen,
vertaalde de Bijbel en hielp ze na
verloop van jaren om een christelijke
gemeenschap te vormen die bij hun
eigen cultuur paste. Hij woont nu al
meer dan 50 jaar in de Colombiaanse
jungle. De meeste Motilonen zijn nu
christen en bereiken ook andere

stammen. Bruce gaf een voorbeeld
als het gaat om het bereiken van
oorsprongsvolken zonder daarmee
de westerse cultuur aan de mensen
op te dringen. In november was hij in
Zweden. Wij hadden het grote
voorrecht hem te ontmoeten en naar
zijn boeiende verhalen te luisteren.
Dat was een grote inspiratie voor
ons zelf!
Internet
Op internet is tegenwoordig heel wat
te vinden. Kijk ook eens op onze
weblog: willemsen-ecm.blogspot.com.
Daar vindt u ook doorverwijzingen
naar Gerdiens website met haar
kunst en naar Gerards fotosite. Ook
kunt u daar het promotiefilmpje
bekijken dat ECM gemaakt heeft
over ons werk.
We danken u allemaal voor uw
meeleven. Zonder dat zou ons werk
niet mogelijk zijn!
Verbonden in Christus,

Gerdien en Gerard
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