
Beste familie en vrienden, 
Na een periode van moeite en verdriet om 
het verlies van onze geliefde (schoon)
vader en geliefd (schoon)zusje) komt er 
weer ruimte voor onze missie. We 
beginnen met frisse moed aan onze 
plannen en hebben er zin in.  
 
Pasen in coronatijd 
Elke woensdag komen we bij elkaar voor 
gebed en aanbidding met de voorganger 
Adam van de Sannerudskerk in Kil.  Met 
Pasen iets doen, zou het mogelijk zijn om 
avondmaal te vieren? Samen aan tafel met 
de HEER, wat een intimiteit en gemeen-
schap met de HEER en met elkaar! Hier in 
Zweden mag je max met acht personen 
samen komen in de kerk. We komen op het 
idee op avondmaal te gaan vieren in 
groepjes van acht met een minidienst. Twee 
liederen gebed en een stukje Bijbel lezen. 
Daarna vieren we het avondmaal en kan 
iedereen een gebedssteen mee naar huis 
nemen. Deze steen is bedoeld om je er aan 
te herinneren om de hele week te bidden 
voor één persoon die Jezus nog niet kent. 
Ook hebben we een mooie aanbid-
dingsavond gehad. Met de paasdagen komt 
ook het gemis van gezin en geliefden weer 
extra naar boven en is het een tijd van 
gemengde gevoelens. 
 
Corona 
En dan breekt er een tijd van stilstand aan. 
Ons gezin wordt getroffen door corona. 
Kealan begint met wat klachten van 
verkoudheid en hoofdpijn en een aantal 
dagen later voelt Arend jan de koorts 
opkomen. Daarna volgen Esther en Jada. 
Twee week lang zijn we uitgeschakeld en tot 
niets in staat. Moe, hoesten hoofdpijn en 

spierpijn. Tijdens de stille tijd valt Arend jan 
regelmatig in slaap. Het is een vreemde 
gewaarwording.  
 
Als we na twee weken weer willen beginnen 
om onze plannen op te pakken zijn we alles 
vergeten. We kijken elkaar aan en vragen 
ons allebei af wat we hier eigenlijk kwamen 
doen? Het duurde soms wel een uur voordat 
onze hersenen langzaam weer begonnen te 
functioneren. Uiteindelijk worden er weer 
nieuwe plannen gemaakt. De plannen zoals 
we ze hadden bedacht moeten anders. We 
besluiten eerst om veel tijd met God door te 
brengen en te luisteren welke gedachten er 
bij ons opkomen. Daar komen mooie nieuwe 
ideeën uit die we gaan delen met de 
voorganger Adam en de Zweedse christenen 
hier. 
 
Nieuwe plannen en ideeën 
Uit deze stille tijd komen nieuwe ideeën 
opborrelen waar we heel enthousiast van 
worden. We hebben hier een plek die we de 
‘sportberg’ noemen. Daar liggen veel 
mogelijkheden om te sporten en iets te delen 
over het geloof. Het idee is dat we elke 
zaterdag met een groepje starten op de 
sportberg met ontbijt. Iedereen neemt zijn 
eigen ontbijt mee en daarna een korte 
overdenking, gebed en aanbidding. Per 
tweetal krijg je een vraag mee naar 
aanleiding van de overdenking en daar kun 
je het tijdens het sporten over hebben. We 
denken dan in de eerste plaats aan discgolf, 
maar het kan ook hardlopen of fitness of 
dans zijn. Kinderen zijn welkom om mee te 
komen. We delen onze plannen met de 
Zweedse mensen van de kerk: op zoek hoe 
we dit kunnen gaan vormgeven. 
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Zie uit naar de HEER  
en Zijn macht,  

zoek voortdurend  
Zijn nabijheid. 

 
1 Kronieken 16:11  

 
 
 

Aanbiddingsavond Pasen 



‘Elke stad, elk dorp een levende 
gemeente van Jezus.’ 

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 Poelarends 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 Poelarends” | ECM-Nederland - 

Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 
Deventer - Nederland - 0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Zweden 

verbinding 

Arend Jan die tijdens zijn stille tijd in slaap valt 

Door corona komen mensen hier in 
Zweden niet graag bij elkaar over de 
vloer. Ze zijn voorzichtig en dat is 
begrijpelijk. Dus moeten we onze 
plannen herzien want huiskerk binnen 
is nu bijna niet mogelijk. Toch zijn we 
gestart met een groepje van vijf 
personen dat 1x per twee weken op 
de woensdag bij ons thuis te komt. 
Deze huiskerk bestaat uit gebed en 
aanbidding en lezen in de Bijbel door 
middel van een studiemethode waarin 
je de Bijbel laat spreken in je eigen 
leven. En er is ruimte om iets te delen 
hoe je de afgelopen periode God hebt 
ervaren in je leven. 
 
Na de zomervakantie komt er een 
outreach uit Nederland van Nextmove 
(nextmovesport.nl)  om de sport com-
munity een boost te geven die we hier 
willen gaan starten. Samen met een 
groep Nederlandse jongeren een 
week lang sport en spel, en feest voor 
kinderen en jongeren uit de wijk. In 
die week willen we ook het Evangelie 
met de kinderen/jongeren uit de buurt 
delen. De bedoeling is dat we daarna 
elke week een avond gaan sporten 
met de kinderen/jongeren in com-
binatie met verhalen uit het Evangelie.   
 
Even terug naar Nederland 
In de zomer gaan we zes weken terug 
naar Nederland. We brengen Jada 
onze dochter terug en die zal daar 
blijven voor haar studie. Weer een 
afscheid! We gaan ook terug om 
fondsen te werven in Nederland. 
 
Medio juni hadden we de z.g.n. 
Gomarusrun. Dit is een sponsorloop 
voor onze missie die verbonden is 
met de oude werkplaats van Arend 

Gomarusrun 2021 

Eerste huiskerkavond met een kleine groep Hartelijke groet uit Zweden, 
 

Arend Jan , Esther, 

Jada & Kealan 

Jan als gymdocent op het Gomarus 
college. De leerlingen moesten 4 mijl 
hardlopen en lieten zich hiervoor  
sponsoren voor het werk van ECM en 
specifiek voor onze missie in Zweden.  
 
Fondswerving is hard nodig want we 
komen maandelijks te kort door hoge 
kosten in Zweden. Mede door hoge 
belasting (42%) en maandelijkse 
kosten die hoger liggen dan verwacht 
door corona en lang moeten wachten 
op ons persoonsnummer. Daardoor 
zijn er dubbele kosten die we moeten 
betalen. 
 
Wil je onze missie steunen? Graag! 
Dit kan door middel van gebed of je 
kunt onze missie financieel steunen. 
Voor meer info check onze website en 
social media. 

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  

Dank- en gebedspunten:  
• Dat we weer gezond zijn; 
• Voor de mooie sponsorloop van het Gomarus 
• Willen jullie bidden voor Gods zegen over onze plannen en financiën  

Bedankt voor iedereen die ons op welke manier dan ook steunt. 
 

Je kunt ons volgens via: 
www.ontherighttrack.eu 

www.facebook.com/ontherighttrack.eu 
www.instagram.com/ontherighttrack.eu 

 

Wil je ons werk steunen dan kan dat via:  
www.ecmnederland.nl/doneer-aan-poelarends 
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