
In blijde verwachting 
Zoals de meesten van jullie onderhand 
wel weten zijn Anique en ik in 
verwachting van ons eerste kindje! Wat 
het misschien nog wel extra bijzonder 
maakt, is dat Anique is uitgerekend op 
10 maart. Dit is exact 2 jaar na onze 
trouwdag!  Ook al is de kans dat de baby 
op deze datum  geboren wordt ongeveer 
vijf procent, het zou toch wel erg 
bijzonder zijn. Dankt u mee voor deze 
enorme zegen? 
 
Geestelijke nood in Nederland 
Anique en ik zijn verbaasd over de snelle 
opkomst van de viering van 
Halloween  Deventer. Ik weet niet hoe 
het in uw stad of dorp was, maar bij ons 
in de straat waren er zeker vijf huizen die 
een geest of een skelet van papier/stof 
aan hun deur of voor hun raam hadden 
hangen. Daarnaast waren er huizen bij 
ons in de wijk die volledig versierd waren 
met doodskoppen en andere doods-
attributen. Nu weet ik wel dat er altijd 
mensen zijn die een fascinatie hebben 
voor de dood en daar graag over 
fantaseren of er films over kijken. Maar 
hoe kan het dat steeds meer mensen 
aanhaken bij onschuldig lijkende 
vieringen en dat zoveel kinderen in ons 
land aan de uitingen hiervan  worden 
blootgesteld? Wat drijft hen? En 
misschien nog wel meer de vraag: hoe 
kunnen wij hierop reageren? Kunnen we 
zoiets als Halloween ook gebruiken om 
juíst op zo’n avond op de één of andere 
wijze iets zichtbaar te maken van het 
Leven in plaats van de dood? Heeft u/
heb jij hier ideeën of gedachten over dan 
hoor ik graag van u/jou. 

Fondswerving ECM  
Voor de aandachtige lezer: in mijn 
nieuwsbrief van juli vroeg ik u te bidden 
of God stichtingen mocht bewegen om 
een ECM project financieel te gaan 
ondersteunen. Het gaat om een 
opvanghuis voor vrouwen in Roemenië 
die in verwachting zijn en die door 
familie, vrienden en hun omgeving onder 
druk worden gezet om hun zwanger-
schap voortijdig  af te breken. Het is 
vaak een kwestie van gebrek aan 
financiële middelen waardoor op deze 
vrouwen pressie wordt uitgeoefend.  
 
In  het opvanghuis kunnen de vrouwen 
maximaal twee jaar verblijven. In deze 
periode wordt hen geleerd om voor hun 
kindje te zorgen en ze krijgen de kans 
om een eventuele studie/cursus af te 
ronden, zodat zij ook na hun periode in 
het opvanghuis in staat zijn om voor hun 
kindje te blijven zorgen. Inmiddels 
hebben diverse stichtingen aangegeven 
dit project financieel te willen 
ondersteunen. Echt een geweldige 
zegen en een gebedsverhoring! Voor wie 
meer wil weten over dit project, check: 
www.ecmnederland.nl/mitspa.  
 
AW Accountants • Adviseurs Brummen 
Inmiddels zitten we alweer in november 
en terugkijkend op dit jaar is er behoorlijk 
wat werk verzet door het team. Er zijn de 
afgelopen maanden nieuwe klanten bij 
gekomen, wat natuurlijk geweldig is, 
maar dit brengt ook extra werk met zich 
mee. Dankt u mee voor deze zegen? 
 
De kunst is dan om nieuwe klanten goed 
te ondersteunen, zonder concessies te 
doen aan de kwaliteit en de punctualiteit 
van de dienstverlening aan de 
bestaande klanten. Dit is voor wat betreft 
mijn portefeuille tot nu toe aardig gelukt 
en ook mijn collega’s lijken hierin te 
slagen. Dit is een mooie prestatie van 
ons als team! 
 
Ook is het gelukt om de enige in 
Deventer gevestigde klant die ik in mijn 
portefeuille heb voor ons kantoor te 
behouden. Hij dacht er over na om bij 
ons kantoor weg te gaan, maar heeft 
toch besloten te blijven. Hier ben ik 
persoonlijk erg blij mee. 
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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,  

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een 
stad die boven op een berg ligt,  

kan niet verborgen blijven .” 
(Mattheüs 5;14)  

Finishing touch aan het gerestylede kantoor van AW  

http://www.ecmnederland.nl/mitspa


Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is 
dat zowel ECM als ik geloven dat het Evangelie 

van Jezus Christus het antwoord is op de vragen 
en noden van het hedendaagse Europa!  

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. Dennis 

van Gaalen is gedeeltelijk financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hem 

steunen door een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 

o.v.v.  “fonds van Gaalen” 
ECM-Nederland - Postbus 861  
7400 AW Deventer -Nederland  

0570-637537 ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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Dirk Jan en Dennis in actie! 

Dennis van Gaalen 

Een mooie ECM Steprace 2018 
Dertien oktober jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse ECM Steprace! Op 
vrijdag 12 oktober had ik samen met de man van een collega al de route 
uitgezet door langs de hele route (twee rondjes van tien kilometer) pijlen 
op te hangen bij kruispunten en afslagen. Omdat ik begin september deze 
route ook al eens verkend had, wist ik al vrij goed hoe de route voor 2018 
eruit zag. Toch was het nog een hele klus. We zijn van 09:15 uur tot 14:45 
uur bezig geweest. Doordat de route begint en eindigt in Diepenveen, wat 
acht kilometer fietsen is vanaf ons huis, had ik de dag voor de Steprace al 
35 kilometer erop zitten. Op de fiets weliswaar, maar toch. Een mooie 
warming-up voor de Steprace op zaterdag. 
 

Tijdens de Steprace was het schitterend  nazomer weer met een 
temperatuur van ruim 25 graden en een verkoelend briesje. Dit, in 

combinatie met het feit dat één 
vriend van mij (Dirk Jan) mee 
stepte en één vriend van mij (John) 
meehielp als vrijwilliger en ons 
aanmoedigde, en dat Anique ons 
bij de finish opwachtte, maakte 
deze editie van de Steprace heel 
geslaagd. Oh ja, en natuurlijk ook 
door het mooie bedrag van ruim € 
800,- wat we hebben weten op te 
halen voor mijn persoonlijk fonds 
en ruim € 13.000,- in totaal. Graag 
wil ik Dirk Jan en John heel erg 
danken voor hun deelname, maar 
ook  iedereen die ons gesteund en 
bemoedigd hebben!  

Uw betrokkenheid 
en ondersteuning 
Allereerst wil ik u bedanken voor 
uw betrokkenheid bij mijn werk. 
Geweldig dat u op de hoogte wilt 
blijven en dat u mijn werkzaam-
heden van harte ondersteunt!  
 
ECM Nederland is in al haar werk 
en activiteiten volledig afhankelijk 
van giften. En dus ook voor het 
bekostigen van mijn werk als 
fondswerver.  
 
• Ondersteunt u mij al maan-

delijks? Dank u wel voor uw 
bemoediging en ondersteuning. 
U maakt de verspreiding van het 
Evangelie in Europa mede 
mogelijk!  

 
• Ondersteunt u mij nog niet maan-

delijks? Dan wil ik u vragen 
hierover te bidden en na te 
denken of het zo kan zijn dat 
God u wil gebruiken om mijn 
werk bij ECM Nederland mogelijk 
te maken en bij te dragen aan de 
verspreiding van het Evangelie in 
Europa. 

steppen op een mooie zomerdag 

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  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Dennis+van+Gaalen
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
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