
In deze nieuwsbrief wil ik u graag 
informeren over hoe het met ons gaat in 
Deventer. Ons, want het mooiste wat de 
afgelopen maanden is gebeurd, heeft te 
maken met een tweeletterwoord dat 
Anique afgelopen augustus uitsprak. 
Maar ook de Steprace 2016 en ander goed 
nieuws komen naar voren in deze 
nieuwsbrief.  
 
28 augustus 2016 
Op zondag 28 augustus had ik iets heel 
moois gepland. Iets waarvan ik dacht dat 
Anique niets door had, maar wat ze achteraf 
gezien natuurlijk al weken eerder vermoed 
had. Dat heb je als je een slimme vrouw ten 
huwelijk vraagt; dan heeft ze dat allang door. 
Uiteindelijk heb ik haar ten huwelijk gevraagd 
boven op de toren van de grote kerk in 
Deventer en zei ze gelukkig: JA!!!!! 
 

Een super mooi moment natuurlijk in 
combinatie met een geweldig mooie locatie. 
De grote kerk staat midden in het centrum 
van Deventer. De stad waar wij ons leven 
samen mogen gaan beginnen vanaf volgend 
voorjaar. Inmiddels zijn we al druk bezig met 
de voorbereidingen voor onze grote dag. Wat 
ben ik Hem ontzettend dankbaar, die Anique 
en mij op een bijzondere manier bij elkaar 
gebracht heeft. 

Kantoor ECM 
Bij ECM heb ik afgelopen september op-
nieuw een jaarcontract gekregen als relatie-
beheerder/fondswerver. En God heeft mij de 
afgelopen tijd bij ECM ook gezegend. 
Ondanks het feit dat ik ben ingestapt in een 
voor mij compleet nieuwe functie, heb ik het 
werk vrij snel onder de knie gekregen. Wel 
moet ik voor mezelf continu scherp blijven op 
welke werkzaamheden ik mijn tijd en energie 
inzet, omdat ik slechts twee dagen per week 
werkzaam ben bij ECM. In de eerste twee 
kwartalen lagen de giften voor ECM op het 
niveau waarop ze begroot waren. Iets waar 
ik als fondswerver wel als eerste op wordt 
aangesproken.  
 

In het 3e en 4e kwartaal lagen de inkomsten 
echter wel achter op de begroting, maar door 
middel van een boekje wat in november 
meegestuurd is met de fondswerfbrief en via 
de extra december giften, hopen we  deze 
achterstand op de begroting in november en 
december nog in te lopen. En ook voor 
volgend jaar is weer een scherpe begroting 
vastgesteld, dus er is nog genoeg werk aan 
de winkel. Iedere keer maakt het me weer 
dankbaar als ik erover schrijf of nadenk dat ik 
mijn steentje mag bijdragen aan de 
verspreiding van het Evangelie in Europa.  
 

Tegelijkertijd word ik me er ook meer en 
meer van bewust dat mijn werk bij ECM wel 
degelijk een geestelijke bediening is. Daar 
bedoel ik mee, dat waar ik probeer bij te 
dragen aan de verspreiding van het 
Evangelie in Europa er ook altijd iemand is 
die probeert tegen te werken. Namelijk: de 
satan. Wilt u mijn werk bij ECM meenemen 
in uw gebeden? Want gebed werkt. 
 
Nog meer goed contractnieuws 
Naast het feit dat ik opnieuw een jaarcontract 
bij ECM heb gekregen, is ook mijn contract 
bij het accountantskantoor verlengd. Mijn 
jaarcontract bij AW-Accountants is in juli 
vervroegd omgezet naar een contract voor 
onbepaalde tijd.  
 

Goed nieuws natuurlijk en een bevestiging 
van hetgeen ik zelf ook al ervoer, namelijk 
dat ik ook bij AW Accountants op mijn plek 
zit. Inmiddels heb ik mijn eigen klantenpor-
tefeuille en heb ik voor elke onderneming wel 
minimaal één jaarrekening of financieel 
overzicht opgesteld, waardoor ik meer en 
meer inzicht en een gevoel van 
betrokkenheid heb gekregen bij de 
ondernemers die ik mag adviseren en 
begeleiden. Dit is natuurlijk van groot belang, 
om als accountant mijn werk goed en 
effectief te kunnen doen.  
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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,  

Uiteindelijk heb ik haar ten 
huwelijk gevraagd boven op de 

toren van de grote kerk in 
Deventer en zei Anique 

gelukkig: JA!!!!!  

Verloofd!!! 



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 
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Mijn tweede StepRace alweer... 

 

Dennis van Gaalen 

Het is op het accountantskantoor een heel druk jaar geweest, maar het team en 
de collega’s zijn erg positief. En de cultuur en werkwijze op het kantoor sluit goed 
aan bij wie ik ben. Geweldig mooi dat ik daar mag werken en onderdeel uit mag 
maken van zo’n leuke groep collega’s! Bidt u mee dat de Heilige Geest de harten 
van mijn collega’s zal verlichten? 

Mijn tweede steprace 
Op 15 oktober 2016 heb ik 
deelgenomen aan mijn tweede 
steprace. Ik had het goede voornemen 
om één rondje meer te steppen dan 
vorig jaar. Dit bleek echter wel een 
beetje te opportunistisch. Uiteindelijk 
werden het -net als vorig jaar- zes 
rondjes, oftewel: zestig kilometer. En 
eerlijk is eerlijk, na zes rondjes had ik 
het ook wel behoorlijk gehad hoor. 
Maar goed, het doel is natuurlijk om 
zoveel mogelijk sponsorgelden op te 
halen voor ECM en er is toch ruim 
12.500 euro opgehaald. Een geweldig 
mooi bedrag. 
 

En een bijkomend voordeel van de 
steprace is dat het mij de kans gaf om 
de omgeving van Deventer te 
verkennen. De omgeving rondom de 
stad is net als de stad zelf ook erg 
mooi! 
 
Lesgeven aan bijbelschool  
Gospel for Europe Ministry 
Donderdag 24 november heb ik een 
dagdeel mogen verzorgen als spreker 
bij Gospel for Europe ministry 
bijbelschool in Hilversum. Dit is een 
bijbelschool die zich, net als ECM, 
richt op de verkondiging van het 
Evangelie in Europa. Zij willen 
Nederlanders trainen om in Europa 
het Evangelie te verkondigen. 

Ik mocht daar ECM introduceren en 
aan hen een overzicht aanreiken van 
mogelijke stageplekken binnen het 
zendingsveld van ECM in Europa. Ook 
heb ik geprobeerd de studenten 
verder te helpen in hun zoektocht naar 
wat God aan hen wil geven. Geweldig 
mooi om dit te mogen doen en om ook 
te getuigen van wat God in mijn eigen 
leven gedaan heeft. Zolang we alles in 
ons leven aan God overgeven, zal Hij 
ons zegenen, ons leiden en door ons 
heen werken. 
 
Voorbereidingen  
voor onze grote dag 
De komende weken zullen we druk 
bezig zijn met de voorbereidingen 
rond ons voorgenomen huwelijk. Onze 
grote dag is iets waar we meer en 
meer naar gaan verlangen en dus is 
het heel erg mooi om daarvoor dingen 
te regelen, te kopen, af te stemmen 
met anderen etc. Want bij elk afgerond  
stukje, komt de grote dag alweer 
dichterbij! 
 

Heel erg bedankt voor uw onder-
steuning en gebed.  
 
Ik wens u mooie feestdagen en een 
gezegend nieuw 2017 met veel van 
Gods aanwezigheid. 

Bovenop de kerktoren heb ik Anique  
ten Huwelijk gevraagd 

Vast in dienst! 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Dennis+van+Gaalen
http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Dennis+van+Gaalen
http://www.ecmnederland.nl/gaalen/

