Lieve familie en vrienden,

Het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief
uit Buitenpost. We willen jullie graag op
de hoogte brengen van de mooie dingen
die in zowel onze familie als in onze
bediening in de 2e helft van dit jaar
hebben plaatsgevonden.
Familie
In onze vorige nieuwsbrief hadden we al
gemeld dat ons 14e kleinkind zich aangekondigd had. We mochten hem op 19
september verwelkomen. Ook al is het je 14e
kleinkind, van routine is geen sprake
wanneer je weer zo’n hummeltje ziet waar
alles op en aan zit. Je blijft je steeds weer
verwonderen over de grootheid van zijn
Schepper.
Op 24 augustus hebben we onze jongste
dochter en haar man op Schiphol uitgezwaaid. Ze zijn voor lange tijd op wereldreis
gegaan. De reis is van start gestart gegaan
in Argentinië. Inmiddels zijn ze via Bolivia,
Brazilië, Chili en Paraguay in Peru beland.
Naast dat ze veel van de natuur zien en
cultuur opsnuiven, hebben ze in Peru ook
een bezoek gebracht aan hun sponsorkindje
van de organisatie Compassion. Dat was tot
nu toe een van de meest indrukwekkende
ontmoetingen die ze gehad hebben. Via de
moderne media worden we goed op de
hoogte gehouden van hun reilen en zeilen.
Ook via Skype hebben we geregeld contact
met hen.
Een andere dochter is op 8 november
getrouwd. Het was een eenvoudige en
gezellige dag. En ons 15e kleinkind heeft
zich inmiddels ook al aangekondigd…!

Bijbelavond

Bijbelavond
Na de zomer zijn we gestart met een
Bijbelavond. Met twee jonge stellen gaan we
eens in de 14 dagen het Johannes Evangelie
door. Het ene stel kennen we al langer, het
andere stel kwam via anderen op ons pad.
De ene partner van het stel (de man) is
opnieuw op zoek naar God. De God waar hij
in zijn jeugd mee is opgegroeid. Zij was al
langer op zoek naar de zin van het leven en
naar antwoorden op de vragen die dit met
zich meebrengt.
Nadat we het eerste hoofdstuk hadden
besproken en uitgelegd was ze onder de
indruk geraakt van het verhaal van Jezus.
“Dat verhaal raakt me ècht”, zo vertelde ze.
Prayer Course
Met een aantal oud-Alpha deelnemers zijn
we in het najaar de Prayer Course gestart.
Het is een cursus die aan de hand van het
Onze Vader je kan helpen je gebedsleven te
verdiepen. Naarmate de cursus vordert,
ontdekken ze steeds meer de rijkdom van
het volmaakte gebed en we zien veel
persoonlijke verdieping en een toenemende
vrijmoedigheid in het bidden.
Alpha
In het nieuwe jaar willen we weer een Alpha
gaan starten. Binnenkort gaat de PR hiervoor
beginnen. We hopen voldoende deelnemers
te vinden die op zoek zijn naar Jezus en die
we kunnen helpen in het vinden van
antwoorden op hun levensvragen. Bidden
jullie mee dat de juiste deelnemers de weg
naar deze Alpha mogen vinden?
Open Huis
We houden iedere woensdagmiddag en
iedere tweede en vierde zondagmiddag van
de maand bij ons thuis Open Huis. Op de
zondagen gaan we samen koken en eten.
Het is voor ons een middel om eenzaamheid
tegen te gaan door een huiskameromgeving
te bieden waar iedereen zich veilig voelt,
zichzelf mag zijn en gezelligheid ervaart. Het
is tevens een gelegenheid tot het
gaandeweg aangaan van diepere relaties.
Naar aanleiding van het succes van vorig
jaar gaan we op 5 december Sinterklaas
vieren. Veel bezoekers hebben nu al veel
voorpret omdat ze een cadeautje mogen
meenemen waarvan ze niet weten wie dit
uiteindelijk krijgt. Via een dobbelsteen wisselt
een cadeau namelijk voortdurend van
eigenaar…
Op 2e kerstdag hopen we weer veel aanloop
te krijgen bij onze kerstgourmet. We hopen
vooral op de aanwezigheid van degene die
ons vertelde hoe blij hij altijd is wanneer de
eenzaamheid die de kerstdagen voor hem
meebrengen weer voorbij is.
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“Het verhaal van
Jezus ráákt me…”

verbinding

“Ons verlangen is om in verbinding te komen
met hen die op zoek zijn naar antwoorden op
hun levensvragen en voor wie de drempel naar
een kerkgebouw daarvoor te hoog is”

Vluchtelingen
Al langere tijd is Amo taalcoach van statushouders in ons dorp. Het resulteert
vaak in vriendschappelijke banden met de gezinnen waar hij vaak wekelijks komt.
Zo is één van deze statushouders een geregelde bezoeker van ons Open Huis.
Martha gaat nu ook als vrijwilliger meehelpen bij de taalcursus voor
statushouders. We zien dit als een kans om in het bijzonder onder moslims
verbinding te krijgen.
In september hebben we daarom de
Al Massira-cursus gevolgd. Al Massira
is Arabisch voor “de reis”. Je zou het
een “Alpha-cursus” kunnen noemen
voor mensen uit het Midden-Oosten.
De in het Arabisch gesproken filmpjes
die bij deze cursus horen zijn in die
regio ook opgenomen. Door de
Nederlandse ondertiteling zijn ze ook
door ons te gebruiken. De Al Massira
cursus wil deelnemers die in een
Islamitische cultuur opgegroeid zijn,
laten zien dat Isa (Jezus) véél meer is
dan alleen een profeet naast
Mohammed.
Al Massira

Als deze nieuwsbrief uit komt is het
jaar 2018 bijna afgelopen. Als we
terugkijken op dit jaar, zijn én blijven

Alpha Prayer
Course

we verwonderd over onze Vader. Wat
zegent Hij ons rijk. Hij voorziet steeds
in alles wat wij nodig hebben. En we
mogen ervaren dat Hij ons ook nog
steeds aan het vormen en kneden is.
Wat een groot God is Hij! En nu we
vooruitkijken naar het nieuwe jaar, wil
Hij ook bij ons en bij jullie zijn! We
wensen jullie dan ook in het komende
jaar veel zegen en Zijn nabijheid toe!

Amo en Martha
Gebedspunten:
• Dank God voor de zegen die we
hebben mogen ervaren over onze
bediening in het afgelopen jaar;
• Dank God voor de Bijbelavond
en de Prayer Course die we
mochten starten en de mooie
gesprekken die gevoerd zijn. Bid
om geopende harten voor alle
deelnemers;
• Bid om de goede deelnemers
aan de Alpha die we in januari
weer willen gaan starten;
• Bid om bescherming van Martha
en haar team bij het werk onder
de prostituees in Leeuwarden en
dat ze een zegen mogen zijn
voor deze vrouwen;
• Bid om voldoende middelen,
zodat we dit werk kunnen blijven
voortzetten.

COLOFON

verlangt
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Amo en Martha Draijer zetten zich
binnen Butterfly in voor discipelschap
en gemeentestichting in Friesland.
Amo en Martha zijn financieel
afhankelijk van giften. Je kunt hen
steunen door een gift over te maken
op: NL02INGB0000254997, st. ECM
Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu
ECM-Nederland, Postbus 861, 7400
AW Deventer, Nederland,
0570-637537,

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org
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