Lieve familie en vrienden,
Het loopt tegen het einde van 2021,
tijd dus voor een terugblik. Maar
ook tijd voor een update over onze
situatie en gezondheid. En vooral
ook voor een blik naar de toekomst: wat zal het komende jaar
ons brengen op het gebied van
corona en gezondheid? Lees
verder…
Familie
Het nu bijna afgelopen jaar was een
heftig jaar voor ons en ons gezin. We
kenden veel ziekte. Onze oudste
dochter en haar gezin kregen corona
en werden tevens geconfronteerd met
kanker en de daarbij horende chemokuren, met alle gevolgen van dien. Ook
bij Amo moest in maart operatief een
tumor uit zijn darmen worden
verwijderd.
Verdriet kwam er doordat het huwelijk
van onze jongste dochter dit voorjaar
strandde.
Onze tweede dochter kon in september
eindelijk een lang uitgestelde operatie
ondergaan. Door een medische misser
moest ze zes weken later ook nog een
hersteloperatie ondergaan.
Al met al heftige omstandigheden die
we in de handen van onze Vader
moesten leggen. Maar ook waarin we
veel kracht en moed van Hem mochten
ervaren.
Bij onze schoonzoon hebben de
chemokuren hun bedoelde werk
gedaan. Na nog een immunotherapie
te hebben ondergaan bleek de non-

God is trouw!

hodgkin te zijn verdwenen. Hij is nu
zover opgeknapt dat hij weer vrijwel
volledig aan het werk is. Dat maakt ons
dankbaar.
Bij onze tweede dochter zet het herstel
na twee ingrijpende operaties -en de
teleurstelling na de eerste- door, en het
gaat zowel fysiek als psychisch de
goede kant op. Dat maakt ons
dankbaar.
Onze jongste dochter heeft de draad
van het leven weer kunnen oppakken.
Dat maakt ons dankbaar. Amo’s laatste
bloedonderzoek was goed. Dat maakt
ons dankbaar.
Met onze overige kinderen en kleinkinderen gaat het goed. Dat maakt ons
dankbaar.

God was, is en blijft voor eeuwig goed!
We hebben veel (10.000+) redenen tot
dankbaarheid. We hebben op veel
momenten ervaren dat Hij zijn belofte
waarmaakt, dat Hij altijd dichtbij blijft.
Groot is Zijn trouw!
Open Huis
Tijdens de coronacrisis lag het Open
Huis stil. We hielden contact met de
deelnemers door hen geregeld twee
aan twee uit te nodigen om bij ons te
komen eten. In juli hielden we voor
het eerst weer een BBQ in de open
lucht. Naast vrijwel alle ‘stamgasten’
mochten we zelfs een aantal nieuwe
deelnemers begroeten! In september
hebben we het Open Huis weer
regulier opgepakt, met gemiddeld
meer deelnemers dan vóór corona.
Dat maakt ons dankbaar.
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief
zijn de nieuwe coronamaatregelen
net weer van kracht geworden en
hebben we het Open Huis opnieuw
moeten opschorten. We kunnen nu
weer lekker vaak een klein aantal
deelnemers uitnodigen om bij ons te
komen eten! De eerste uitnodigingen
zijn inmiddels de deur uit.
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“De Heer zorgt voor mij, zoals een herder
voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles
wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een
herder zijn schapen leidt naar gras en fris
water. Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij
nieuwe kracht, zo goed is hij.”
Psalm 23 : 1 – 3

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”

Bijbelstudie
Na de zomer hebben we de Bijbelstudie met een jong stel ook weer
opgepakt. Dit stel hebben we leren kennen bij een eerdere Alpha en
van daaruit zijn we vervolgens verdergegaan met deze bijbelstudie.
We merken dat we met z’n vieren een mooie band krijgen en dat ze
groeien in geloof en hun relatie met God. Dat maakt ons dankbaar.
Weaze
De Weaze in Leeuwarden staat bekend om zijn bordelen. Martha en
haar team bezoeken al jaren de hier werkende prostituees. Ze proberen een gesprekje aan te knopen met hen over hun leven en belangstelling voor hen te tonen. Soms is er ruimte om met hen te bidden.
Waren er vóór corona vijf bordelen aan de Weaze, tegenwoordig zijn
er nog drie kleine over. En deze drie zijn ook nog ‘onderbezet’. Veel
vrouwen zijn vertrokken, veelal met onbekende bestemming. De
tendens is dat veel vrouwen vanuit een privé-locatie via 06-nummers
hun werk voortzetten.
Er kunnen dus minder bezoeken
worden afgelegd in de bordelen
en op dit gebied is er dus veel
minder te doen. Het is zorgelijk
dat de prostitutie zich meer op de
achtergrond afspeelt, buiten het
zicht van de GGD, politie en
andere hulpinstanties.
Bijbelstudie

Óp naar 2022
We kunnen dit jaar vol dankbaarheid afsluiten en we kijken
vol hoop, vertrouwen en verlangen uit naar 2022. We wensen
jullie alvast hele fijne feestdagen
waarin de geboorte van onze
Zaligmaker de belangrijkste
plaats mag innemen. En een
heel goed, dankbaar en gezond
2022 toegewenst!
De Weaze

Amo en Martha

Gebedspunten:
• We hebben de nabijheid
van God en Zijn Geest heel
sterk mogen ervaren in de
afgelopen maanden. Dank
Hem voor Zijn trouw en
beloften!
• Dank God voor de
activiteiten die we weer
(tijdelijk) konden hervatten.
Bid dat de bijeenkomsten
die nu opnieuw stilliggen
snel hervat mogen worden.
• Bid voor Maria Magdalena,
voormalig bewoonster van
de Weaze. Zij is vorig jaar
teruggekeerd naar
(waarschijnlijk) haar
thuisland de Dominicaanse
Republiek. Tijdens de
bezoeken van Martha
hebben ze haar de zin
"Jezus geeft Hoop"
aangeleerd. Bid dat ze nog
vaak aan deze zin mag
denken.
• Dank God dat Hij wil blijven
voorzien in voldoende
gezondheid en middelen, en
bid dat we ons missionaire
werk kunnen blijven
voortzetten.

COLOFON

verlangt

Buitenpost

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

Open Huis BBQ
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