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“Bid dat wij de boodschap aan 
iedereen duidelijk kunnen vertellen. 

Want dat is de opdracht die God 
ons gegeven heeft.” 

  

Kolossenzen 4:4 

In deze nieuwsbrief een terugblik over 
een aantal mooie dingen die we mee 
hebben gemaakt en waarvoor we blij en 
dankbaar zijn. Ook over de groei in 
relaties die we in de afgelopen jaren 
hebben mogen leggen en die tot 
vruchtbaarheid heeft geleid. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we van 
verdrietige dingen verteld. Deze nieuwsbrief 
staat bol van mooie dingen die we mogen 
doen en hebben meegemaakt. Zó is het 
leven met God in deze gebroken wereld: we 
leven in een wereld waar verdriet en het 
werk van satan nog steeds te zien is, maar 
we leven ook in een wereld waar we God 
aan het werk zien en waar wij mee mogen 
werken in Zijn wijngaard. En waar wij dan 
vruchten mogen ervaren, is dat allemaal tot 
eer van God en om het zichtbaar maken van 
Zijn Koninkrijk. 
 
Feest! 
Op 15 december mochten we ons veertig-
jarig huwelijksjubileum vieren. We kijken 
samen terug op een periode waarin naast 
moeilijke momenten de mooie tijden de 
boventoon voerden. We zijn God dankbaar 
dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht én 
gehouden. 

 
Voor de zaterdag erna waren we door onze 
kinderen van te voren gewaarschuwd deze 
vrij te houden. Het waarom werd aan het 
begin van die middag duidelijk toen we door 
twee van hen werden verrast en vervolgens 
werden gesommeerd om in nette kleren mee 
te komen. Geblinddoekt werden we naar een 
locatie gereden waar tot onze verrassing al 
onze kinderen met aanhang en kroost ons 

feestelijk verwelkomden. Voor alles was 
gezorgd: hapjes, drankjes en zelfs een buffet 
ontbrak niet. De verrassing was voor ons 
compleet toen ze ons vertelden dat ’s avonds 
alle familieleden en een groot aantal 
vrienden waren uitgenodigd. We hebben 
genoten van deze fantastische dag. Een 
prachtig feest dat helemaal georganiseerd 
was door al onze prachtige kinderen & co! 
 

Feest was het ook toen op 18 februari ons 
13e kleinkind geboren werd. Moeder en kind 
maken het goed.  
 

Israël 
Op uitnodiging van een broer van Amo zijn 
we in januari met z’n vieren een week naar 
Israël geweest. Het is een hele bijzondere 
ervaring om rond te lopen op plekken 
waarvan je de namen je leven lang al kent 
maar die je nog nooit met eigen ogen gezien 
hebt: Jeruzalem, de Olijfberg, Bethlehem, 
Nazareth, Galilea. De meeste indruk maakte 
op ons het bezoek aan Gethsemané en de 
graftuin. Gethsemané bezoeken met z’n 
stokoude olijfbomen waar Jezus het in zijn 
angst uitschreeuwde naar zijn Vader, dat 
doet wat met je. Ondanks dat er twijfels zijn 
aan de historische echtheid van de graftuin is 
het toch heel bijzonder om daar de realiteit 
van het paasevangelie te ervaren door de 
beroemde tekst op de deur naar de 
graftombe. We hebben daar samen ook het 
Avondmaal gevierd. 
 

Open Huis 
Sinds november houden we bij ons thuis 
iedere woensdagmiddag en iedere tweede 
en vierde zondagmiddag van de maand 
Open Huis. Op de zondagen gaan we samen 
ook koken en eten.  

Lieve familie en vrienden, 

Het hele gezin op ons huwelijksfeest 



‘Ons verlangen is om in verbinding te komen met 
hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun 

levensvragen en voor wie een kerkgebouw als 
plek voor antwoorden geen optie (meer) is.’ 

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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verlangt 
Buitenpost 

verbinding  

Amo en Martha 

Alpha 
Eind januari mochten we weer een 
Alpha-cursus starten. Met tien 
deelnemers komen we samen in een 
zaaltje dat door een kerk beschikbaar 
gesteld is. We zijn blij en dankbaar 
dat we na een jaar weer deze 
mogelijkheid krijgen. Mooi is ook dat 
twee van de vaste bezoekers van ons 
Open Huis ook deelnemer zijn.  
 
Financiën 
We willen graag zo veel mogelijk met 
onze missie bezig zijn en we 
ontvangen daarvoor al veel giften, 
zodat we kunnen doorgaan met ons 
mooie werk! Heel hartelijk dank voor 
jullie steun. Het maakt ons dankbaar 
en blij en het bemoedigt ons enorm 
om met ons werk door te gaan. 
 
Samen met Amo’s parttimefunctie bij 
Stichting Present zijn deze inkomsten 
niet voldoende om van te leven en 
ook de kosten van onze activiteiten 
(waaronder die van de Alpha, maar 
ook ons verlangen naar een eigen 
Open Huis locatie in ons dorp) te 
bekostigen. 
 
Mocht je ons nog niet steunen, dan 
hopen en bidden we dat je door deze 
nieuwsbrief de uitdaging wilt aangaan 
om donateur te worden en zo onder-
deel gaat uitmaken van onze missie 
Als je wilt bijdragen, tref je daarvoor in 
het colofon alle gegevens aan. 
 

Heel hartelijk dank voor jouw be-
trokkenheid! 

Kerstgourmet 

Onze droom is en blijft om op een 
gemakkelijk bereikbare en laagdrem-
pelige locatie in ons dorp een plek in te 
richten voor dit Open Huis. 
 
De Weaze 
In de vorige nieuwsbrief schreven we 
over de voorzichtige pogingen van 
Martha om met een teamlid de 
bordelen aan de Weaze weer te gaan 
bezoeken. Ze hebben besloten om in 
het nieuwe jaar met vaste regelmaat 
dit weer te gaan oppakken. Elke 
veertien dagen gaan ze nu de vrouwen 
bezoeken, maar ze gaan de huizen 
pas binnen na gecheckt te hebben of 
de auto van de eigenaar er niet staat… 
 

Zo mogen deze vrouwen weer Hoop 
aangeboden krijgen en wordt er voor 
veel vrouwen weer gebeden of 
gezongen. Dank u Heer, dat deze deur 
weer geopend mocht worden! 

Gebedspunten: 

• Zie het hoofd van deze nieuwsbrief (Kolossenzen 4:4) 

• Dank God voor de zegen die we mogen ervaren over onze bediening. 

• Dank God voor de Alpha-cursus die gestart is en bid om geopende harten 
van de deelnemers. 

• Bid om mogelijkheden voor een vaste locatie voor het Open Huis. Zowel op 
het gebied van een locatie als de noodzakelijke financiën ervoor. 

• Bid om bescherming van Martha en Annewieke wanneer ze op bezoek 
gaan in de Weaze en dat ze zegenrijk mogen werken voor de vrouwen. 

• Bid om voldoende middelen, zodat we dit werk kunnen blijven voortzetten. 

Soms doen we ook iets extra’s, zoals op Sinterklaasavond. Iedereen had een 
klein cadeautje meegenomen, waarbij via een spel werd bepaald wie uiteindelijk 
het cadeautje kreeg. Daarna hebben we de avond met een hapje en een drankje 
afgesloten. Voor meerdere aanwezigen was het lang geleden dat ze zo’n 
Sinterklaasavond hadden meegemaakt. 
 

Op kerstavond hebben we met z’n allen gegourmet. Na afloop hebben we kunnen 
vertellen hoe belangrijk het èchte kerstfeest voor ons is en hebben we iedereen 
een CD met mooie kerstliederen kunnen meegeven. 

Geblinddoekt naar de feestlocatie 

Hij is hier niet omdat Hij is opgestaan 
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