
Beste familie en vrienden, 
Ook dit jaar gaf de World Values Survey 
aan dat Zweden en Japan de meest 
individualistische en modernistische 
landen ter wereld zijn. We zien echter dat 
mensen naar een gemeenschap 
verlangen. Die is niet gemakkelijk te 
vinden in de Zweedse cultuur, vooral in 
de steden niet. De gemeente kan zo'n 
gemeenschap zijn voor de mensen. Daar 
zien we een grote mogelijkheid om 
mensen te bereiken. 
 
Zendeling zijn in Zweden 
In 1991 kwamen wij naar Zweden. In de 
toenmalige Missionskyrka, nu Uniting Church 
in Sweden, was de gedachte van 
zendelingen in Zweden erg vreemd. Nu, 24 
jaar later, zijn we niet meer de enigen. 
In de loop van de jaren zijn er mensen vanuit 
verschillende landen in een aantal lokale 
gemeentes gaan werken. Zo is de familie 
Ashmen via ECMI-USA op het eiland 
Gotland actief geworden. Maar ook een 
pastor uit Congo, een jeugdleider uit India, 
een aantal zendelingen vanuit de 
Amerikaanse zusterkerk en een aantal 
pastors vanuit het Midden-Oosten zijn naar 
Zweden gekomen.  
Onlangs namen we deel aan een 
bijeenkomst die de kerk voor de eerst keer 
organiseerde, juist voor deze mensen. Niet 
iedereen kon komen, maar we waren toch 
met z'n twintigen, plus een paar mensen uit 
de leiding van de kerk. Het was een goede 
ervaring om zo belevenissen met elkaar 
te  delen, dingen waar je tegenaan loopt als 
zendeling uit een ander land. Sommigen van 
ons wonen al jarenlang in Zweden (wij het 
langst), maar aan de andere kant zijn er 

zendelingen die nog geen half jaar in het 
land zijn! Zo kunnen wij ook weer anderen 
helpen. 
 
Pasen in Bromma 
De paasdagen hebben we in de kerk in 
Bromma gevierd. Het werd een bijzondere 
viering. Het begon op Witte Donderdag met 
een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, die 
aan het einde overging in een avondmaals-
viering. In Zweden is het heel ongebruikelijk 
dat men het avondmaal zittend rond een tafel 
viert en dat maakte indruk. Op Goede Vrijdag 
was de dienst in de kerkzaal, waar het kruis 
centraal stond en waar een aantal 
wandkleden van Gerdien de weg naar 
Jeruzalem en het kruis verbeeldden. 
Op Pasen werd deze serie gecompleteerd 
met het open graf. De paasdienst, in het 
teken van dankbaarheid en blijdschap, werd 
afgesloten met een gezamenlijke paaslunch. 
Zo stond de gemeenschap centraal 
gedurende de paasdagen in Bromma! 
 
Creatieve kerk 
We hebben een creatieve God, om het zo 
maar te zeggen. De schepping is een 
fantastische creatie. Dat zie je vooral nu in 
het voorjaar, als alles weer in bloei komt. 
Maar ook wij mensen hebben creativiteit 
meegekregen. Daarmee kunnen we God 
eren en ook groeien in onderlinge 
gemeenschap. Gerdien geeft gedurende het 
voorjaar een cursus aquarelleren in de kerk. 
Er nemen om en nabij de vijftien mensen aan 
deel, sommigen uit de gemeente, maar een 
groter aantal van daarbuiten. Samen 
schilderend en lerend onstaan allerlei 
gesprekken en mensen vinden de weg naar 
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“Werkend met hun handen, 
vinden gespannen mensen 

een meditatieve concentratie 
en een heilzame rust.” 

Paasviering in Bromma: het open graf. 



“We willen laten zien dat de kerk een aantrekkelijke 
gemeenschap is voor mensen die in één van de meest 

individualistische landen van de wereld leven.” 

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 - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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             gemeenschap  

Bewapende buitenstaanders probe-
ren de Mayangna-Indianen te ver-
drijven uit hun dorpen. Wij konden 
de mensen bemoedigen, maar we 
kunnen de situatie ook bekend-
maken in Europa en bij interna-
tionale organisaties. Bid graag met 
ons voor de Mayangna's. 
 
Samen 
De komende zomer staat voor ons 
ook weer een bezoek aan Hemavan 
op het programma, waar we onder 
meer een Samische kerkdienst 
hopen te hebben. Ook in het najaar 
staan bezoeken aan het noorden 
gepland. Van de zomer hoopt 
Gerard samen met een Samische 
man naar Noord-Siberië te gaan, 
naar het gebied van de Chanten en 
de Nentsen. Beide volken zijn 
rendierhouders en er zijn maar heel 
weinig christenen onder hen. Als 
kerk zouden we in de toekomst juist 
onder deze volken een Samische 
zendeling willen zien! 
 
Bezoek 
We waren erg blij met het bezoek 
van Pim Uyttenbogaard van onze 
thuisfrontcommissie. We hadden 
twee goede dagen samen. We zien 
ook uit naar het bezoek van Hans 
Kuijpers begin juni en het bezoek 
van Gerdiens moeder, ook in juni. 

Aquarelleren  

de kerk. Er ontstaan relaties en 
daardoor een opening om over 
levensvragen te praten. De cursus 
had grote belangstelling en er is al 
een wachtlijst voor de volgende! 
De zaterdag voor Pinksteren was er in 
de kerk van Bromma "Voorjaars-
gloed”, een creatieve dag om kennis 
te maken met verschillende tech-
nieken. Deze keer onder meer 
aquarelleren en beton gieten. Er 
kwamen zo'n twintig mensen op af, 
onder wie ook weer een paar nieuwe 
gezichten. Gemeente-zijn betekent 
gemeenschap en zo wordt gemeen-
schap gevormd! We zien steeds meer 
dat het gebruik van creativiteit een 
methode is die geweldige mogelijk-
heden biedt. Werkend met hun 
handen, vinden gespannen mensen 
een meditatieve concentratie en een 
heilzame rust. Wat een verademing! 
Er ontstaat een ruimte en openheid 
waarin Gods Geest aanwezig is. Wij 
scheppen iets met onze handen. 
Tegelijk is Gods Geest scheppend 
bezig in ons en in onze gemeen-
schap.  
 
In het regenwoud 
In het vroege voorjaar reisde Gerard 
samen met een collega, die 
verantwoordelijk is voor zending in 
Zuid- en Midden-Amerika, naar 
Nicaragua. Hij was gevraagd om daar 
te kijken naar de problematiek van de 
Indiaanse bevolking in het 
regenwoud, die hun bestaan bedreigd 
zien door illegale indringers. De kerk 
heeft een sterke positie in de 
Indiaanse samenleving en kan de 
bevolking hierin helpen. Daarin wil de 
kerk in Zweden haar zusterkerk graag 
steunen, onder meer door interna-
tionale kanalen te gebruiken. Het was 
een spannende reis; het laatste stuk 
met een boomstamkano over een 
rivier in één van de mooiste, 
ongerepte regenwouden in Midden-
Amerika. Een gebied dat nu dus door 
mensen van buitenaf wordt bedreigd. 

In  een Mayangadorp  
in het regenwoud van Nicaragua 

de kerk van het dorp  

Verbonden in Christus, 
 
 

Gerdien en Gerard 

Gebedspunten 

 Bid voor de verdere ontwikkeling van het creatieve werk in de kerk; 

 Bid voor de gemeenten in Bromma en Hässelby; 

 Bid voor de situatie van de Mayangna-Indianen; 

 Bid voor de komende reizen, vooral naar Siberië, en voor de visie van 
een Samische zendeling; 

 Bid voor ons gezin en het bezoek van Gerdiens moeder. We hopen 
samen ook Mattias in Karlskrona op te zoeken. 

Creatief met textiel op een open middag  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Gerard+_+Gerdien++Willemsen
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

