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‘Er is voor alles 
in het leven een 

geschikte tijd’  
 

Prediker 3:1 

“We kunnen dit jaar vol dankbaar-
heid afsluiten en we kijken vol 
hoop, vertrouwen en verlangen uit 
naar 2022.” Zo sloten we onze 
decembernieuwsbrief van vorig 
jaar af. Nu, bijna drie maanden 
later, lees je onze volgende 
nieuwsbrief al weer. We stoppen 
namelijk met de reguliere activi-
teiten van Butterfly. In deze laatste 
nieuwsbrief vertellen we waarom 
we hiertoe besloten hebben en 
kijken we terug op de negen jaar 
dat we dit werk hebben mogen 
doen. 
 

Waarom stoppen we? 

In onze nieuwsbrief van december 
heb je kunnen lezen over ons reilen 
en zeilen in het afgelopen jaar. Het 
was voor ons beiden een behoorlijk 
pittig jaar, dat veel van ons heeft 
gevergd. Daarnaast vergde ook onze 
rol als ‘kartrekkers’ van Butterfly met 
de beperkingen die corona met zich 
meebracht veel van ons. We merken 
dat het voor ons steeds moeilijker 
wordt om onze veerkracht op pijl te 
houden of weer terug te krijgen. 
Daarbij speelt onze leeftijd natuurlijk 
ook een rol. 
 

We hebben in overleg met ECM dan 
ook besloten om met ingang van 1 
maart te stoppen met de structurele 
activiteiten van Butterfly. We hebben 
daarmee de mogelijkheid voor 
onszelf om het wat rustiger aan te 
doen. Nu we dit besluit genomen 
hebben, willen we samen met jou 
terugkijken op de jaren dat we dit 
werk mochten doen. 
 

Hoe het begon 

Al jaren geleden was er bij ons een 
verlangen om ‘iets missionairs’ te 
gaan doen. De vraag is dan altijd: ja, 
maar hoe? Je kunt je gaan bekwa-

men en inleren in de materie, maar 
geduld hebben en luisteren naar 
Gods stem en de situaties waarin Hij 
jou brengt is ook belangrijk. 
 

Het kantelpunt voor ons kwam in 
februari 2013, toen we beiden binnen 
veertien dagen onze banen 
kwijtraakten. We namen voor de rest 
van het jaar een sabbatical, gingen 
op stage naar Engeland en begonnen 
in januari 2014 formeel met een 
missionair initiatief waar we de naam 
Butterfly aan hingen. We probeerden 
de principes van 3DM uit Sheffield 
(GB), in ons land uitgedragen door 
Nederland Zoekt, in praktijk te 
brengen. 
 

De basis hiervan ligt in het vormen 
van missionaire communities waar 
discipelschap centraal staat. Volgens 
de opdracht die Jezus bij zijn 
afscheid aan zijn volgelingen meegaf: 
discipelen die discipelen maken, die 
op hun beurt ook weer discipelen 
maken. En om vanuit discipelschap 
de verbinding met de omgeving te 
maken. 
 

Hoe het verliep 

We begonnen vol vertrouwen met het 
vormen van een community. We 
coachten de deelnemers via huddels 
en zochten op verschillende 
manieren verbinding met eenzame 
en gebroken mensen in ons dorp. 
 

Al gauw bleek het niet eenvoudig te 
zijn de theorie in praktijk te brengen. 
De community stopte na een jaar en 
we kozen ervoor om samen verder te 
gaan. Martha bezocht prostituees in 
Leeuwarden, we organiseerden 
cursussen, hielden Alpha’s, en 
nodigden eenzame mensen uit op 
onze tweewekelijkse Open Huis. Ook 
huddelden we anderen op het gebied 
van discipelschap en profetie. 

Lieve familie en vrienden, 



“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” 

ECM Nederland is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt 

hen steunen door een  
gift over te maken op: 

NL02INGB0000254997,  
st. ECM Nederland  

 

  ECM-Nederland, Postbus 
861, 7400 AW Deventer, 

Nederland, 
 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl 
ecmnederland@ecmi.org 

C
O

LO
FO

N
 

verlangt Buitenpost 

verbinding  

Het resultaat 
Nu we stoppen met de structurele activiteiten, is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben we 
bereikt? Hoeveel mensen hebben we bekeerd en tot Jezus gebracht? We hebben nooit iemand 
gedoopt en voor de rest hebben we geen idee… Gelukkig niet. 
 

We hebben veel geïnvesteerd in het leggen van relaties. Om daarmee een vertrouwensband te kunnen 
opbouwen en elkaar verder te kunnen helpen in het leven. En als dat vertrouwen dan gegeven wordt en 
goede gesprekken volgen, kan het je best wel een beetje trots maken. Daar doe je het toch voor? Maar 
er is er maar één op wie we trots kunnen zijn: de Heer (2 Korintiërs 10:17). 
 

Hoe nu verder 
We gaan het rustiger aan doen. We hebben nu meer tijd voor onszelf en ons gezin. En het Open Huis 
willen we aanhouden, alleen wat minder frequent. 
We zijn God dankbaar voor het werk dat we in de afgelopen jaren in Zijn Koninkrijk mochten doen. We 
hebben in de afgelopen jaren Gods steun en liefde ervaren en weten dat Hij ons die rijke zegen ook in 
de toekomst zal blijven geven. 
Ook zijn we dankbaar voor alle lezers van onze nieuwsbrieven voor de bijdrage die zij, op welke manier 
dan ook, hebben geleverd aan onze missie. En daardoor deelgenoot hiervan zijn geweest. 
 

Gode bevolen! Amo en Martha 

Beste achterban van Amo en Martha Draijer, 
 

Amo en Martha stoppen met de structurele activiteiten van 
Butterfly. Dat is jammer, maar tegelijk heel begrijpelijk na de 
pittige tijd die ze doorgemaakt hebben en de vele jaren werk die 
ze in hun missionaire project gestoken hebben. Vanuit ECM 
Nederland ben ik vooral heel erg dankbaar voor alles wat Amo en 
Martha hebben gedaan, evenals voor de rol die ze intern bij ECM 
hebben gespeeld. Ze hebben het zendingswerk in ons eigen land 
verrijkt! 
Ik wil bij deze gelegenheid ook u als achterban bedanken. In de 
zending is een meelevende, meebiddende achterban cruciaal. 
Bedankt dat u die rol op u hebt willen nemen en dat u Amo en 
Martha al die jaren biddend en gevend gedragen hebt. 
Het zendingswerk in Nederland en 
Europa gaat ondertussen door. 
Amo en Martha zullen daar, ook nu 
ze het rustiger aan doen, 
ongetwijfeld aan blijven bijdragen. 
En zo zijn er vele gedreven 
christenen die hun leven inzetten 
voor het goede nieuws van Jezus. 
Als u meer over hen wilt lezen, 
kunt u terecht op 
www.ecmnederland.nl. 
Hartelijke groeten, 
 

Peter Wierenga 

directeur ECM Nederland 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpas-
sen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen 
ter bescherming van uw privacy in overeen-
stemming met de nieuwe Europese regelge-

ving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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