Ps.91:2
Lieve familie en vrienden,
Het is een lange tijd geleden, dat we
iets van ons hebben laten horen. We
hebben een bewogen jaar achter de
rug en we willen jullie met deze
nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Thailand
In februari vorig jaar is David voor een
tiental dagen in Thailand geweest om de
situatie ter plaatse te verkennen en
contacten te leggen voor een zendingsechtpaar dat komende september met
de Baptisten Federatie daarheen hoopt
te vertrekken. Een totaal ander beeld
dan Europa, maar het past helemaal in
onze zendingsvisie. Daniël en zijn vrouw
Alice zijn veertig jaar geleden als
vluchtelingen uit Laos in Frankrijk aangekomen. Op dit moment is hij voorganger
in een baptistenkerk bij Parijs, maar ze
hebben beiden al vele jaren op het hart
om terug te keren naar hun geboortestreek om daar de christenen te
bemoedigen en de kerk op te bouwen
met goede Bijbelse leer. Laos is gesloten
voor zendelingen, maar het noorden van
Thailand, waar dezelfde etnische groep
woont, is toegankelijk voor kerkleiders
om daar een theologische opleiding te
volgen. Azië is een nieuw terrein voor de
Europese Baptisten Zendingscommissie
en David was gevraagd voorbereidingen
te treffen voor dit echtpaar. Tegelijkertijd
begeleidt hij hen in het zoeken van
aanvullende support dat nodig is voor
hun vertrek.
Gezondheid
Vlak na zijn terugkeer uit Thailand is
David ziek geworden en heeft hij een
week in het ziekenhuis gelegen voor
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onderzoek. De uitslag was een
bloedaderontsteking en vocht rond het
hart. De vooruitzichten waren dat dit wel
eens chronisch zou kunnen zijn en hij
kreeg een zware kuur met prednison
voorgeschreven. David heeft toen aan
de voorganger van de kerk om gebed
met oliezalving gevraagd (Jacobus 5: 1415). Twee weken daarna, verkondigde
een zeer verbaasde specialiste dat de
ontsteking verdwenen was en een even
zo verbaasde cardioloog, dat er geen
vocht meer rond het hart was. We zijn de
Heer hier erg dankbaar voor. Wel moet
hij de prednisonkuur langzaam afbouwen
om geen nare bijverschijnselen te krijgen
en hij is daar nog tot september zoet
mee.
ECM Frankrijk
Voor Magda is het ook een druk jaar
geweest en we zijn op zoek naar een
opvolger voor het leiden van ECM
Frankrijk wanneer ze per 1 september
met pensioen gaat. We zitten tevens in
een reorganisatie van dit zendingskantoor. Van november tot januari
hebben we een externe audit gehouden
en er zijn veel dingen aangegeven die
nodig zijn om het werk van ECM te
kunnen voortzetten. We hebben iemand
nodig die ons kan helpen bij de
juridische aspecten voor een gezonde
organisatie. Een groot gebedsonderwerp
is dat we de juiste mensen kunnen
vinden met de benodigde capaciteiten
voor diverse taken. Waarschijnlijk zullen
wij beiden nog een tijdje in het bestuur
blijven en zal Magda de financiën
beheren zolang dit nodig is.
Hier en daar
Verder preekt David nog regelmatig,
vooral in de kerk van Lyon en Ambérieu.
Magda is ook verschillende keren
uitgenodigd om een Bijbelstudie te leiden
in de twee vrouwengroepen van de kerk
in Lyon. Ze heeft eveneens de gelegenheid gehad om het zendingswerk van
Alexia in Roemenië te presenteren. Na
een korte periode van onderbreking, is er
een nieuw onderkomen gevonden voor
opvang van vrouwen in Timisoara. Dit
werk heeft met veel tegenslag te kampen
en vraagt onze aandacht om goede
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“U bent mijn toevlucht, bij U
ben ik veilig en geborgen. U
bent mijn God en ik vertrouw
alleen op U.“

verlangt
Frankrijk

“We willen dat de Fransen een levend geloof in Christus zullen
ontdekken en een hoopvolle zekerheid voor de toekomst”.
oplossingen te vinden. Vorige
week is de voorzitter van de
organisatie, waar dit opvangwerk
is ondergebracht, overleden. De
bureaucratie ten gevolge van de
politieke situatie in Roemenië met
daardoor eindeloos veel veranderingen in voorschriften, veroorzaakt veel vertraging in het
verkrijgen van de vergunning om
het huis te kunnen openen.

Kerkstmarkt t.b.v. Casa Mitspa

Leidersteam gemeente Donnemarie

Dorpje in Noord Thailand

Shorttermteam Thailand

We zijn erg bemoedigd door het
zendingsechtpaar Mayhew die in
de plaats Donnemarie in Frankrijk
een nieuwe gemeente begonnen
zijn. De groei en ontwikkeling gaan
ongelofelijk snel en het is een
zegen te zien hoe de Heer deuren
opent in deze plaats. Onlangs
hebben ze een mooi gebouw
kunnen kopen, mede dankzij het
netwerk van de ECM-familie in
verschillende landen.
Familie
Ook bij onze kinderen staan er
grote veranderingen op het programma.
• Daniel heeft per januari het
bedrijf van zijn schoonvader
overgenomen. Hij verzorgt de
geluids- en lichtinstallaties voor
evenementen en voorstellingen.
Soms moet hij ook speciale
effecten organiseren met video
of vuurwerk. Na een aantal jaren
met zijn schoonvader gewerkt te
hebben, is hij nu eigen baas.
• Benjamin is ook voor zichzelf begonnen in programma-ontwikkeling voor computers. Hij zal
waarschijnlijk dezelfde klanten
blijven houden als voorheen,
maar nu als eigenaar van zijn
eigen bedrijf. Een van zijn
klanten is zijn oude werkgever.
• Marie-Anne is al een tijdje thuis
vanwege een chronische vermoeidheid en gebruikt deze tijd
om een project te starten dat ze
al enkele jaren op het hart heeft:
hulp en advies geven aan kerken
die geconfronteerd worden met
mensen die in allerlei moeilijke

sociale omstandigheden leven
(asielzoekers,
alleenstaande
moeders,
mensen
zonder
uitkering, etc.). Ze heeft een
goede gemeente gevonden in
Mulhouse waar ze veel steun
heeft van de voorganger die
naast de kerk ook betrokken is
bij sociaal werk. Graag zou ze
financiële steun vinden om dit
werk fulltime te kunnen doen.
• Rémi zit in zijn stagejaar als
toekomstig voorganger en hoopt
in
september
een
eigen
gemeente te leiden. Samen met
zijn vrouw Ushindi verwachten
ze eind februari hun eerste
kindje.
Dat wordt dan ons zevende
kleinkind. We voelen ons rijk
gezegend met al onze kinderen en
kleinkinderen. In december waren
we veertig jaar getrouwd en we
mogen terugzien op een mooie tijd
met elkaar in dienst van de Heer
en we zijn dankbaar voor Zijn zorg
voor een ieder van ons. Ook zijn
we dankbaar voor zoveel trouwe
vrienden die ons al die jaren
bijgestaan hebben.
Soyez tous bénis!
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