
In deze nieuwsbrief wil ik graag met u 
terugkijken op onze trouwdag,  u informe-
ren over onze thuisgemeente hier in 
Deventer, u bijpraten over mijn werk bij 
ECM en u vragen of u mij wilt onder-
steunen bij ECM. 
 
Trouwdag 
Op 10 maart – inmiddels alweer bijna drie 
maanden geleden – zijn Anique en ik ge-
trouwd. En waar wij ons hadden voorbereid 
op regen en guur weer via de aanschaf van 
paraplu’s, extra kledingstukken enzovoort 
werd het uiteindelijk de eerste mooie 
lentedag van het jaar. Een heerlijk zonnetje 
en een strakblauwe lucht. Wat een 
geweldige zegen! 
 

Het was een geweldige dag, die we met veel 
familie, vrienden en alle collega’s van het 
kantoorteam in Deventer mochten beleven. 
Met voor ons als hoogtepunt onze inzege-
ningsdienst in de Emmanuel Gemeente in 
Deventer. Het was heerlijk om God de eer te 
geven voor alle zegeningen die we van Hem 
hebben mogen ervaren en om vervolgens 
Gods zegen te mogen ontvangen voor ons 
verdere leven samen. 
 
Kantoor ECM 
Inmiddels werk ik alweer ruim anderhalf jaar 
bij ECM als relatiebeheerder/fondswerver. 
De afgelopen periode heeft ervoor gezorgd 
dat fondswerving meer en meer aandacht 
krijgt binnen ECM en dat we samen ervoor 
gezorgd hebben dat het CRM-pakket, waarin 
al onze relaties vermeld worden, dusdanig is 
gevuld en ingericht dat analyse van de 
diverse data veel beter en efficiënter kan 
worden gedaan.  
 

Daarnaast zullen we bij ECM vanaf dit jaar 
ook meer van onze brieven en magazines 
specifiek gaan versturen naar mensen op 
basis van hun persoonlijke interesses/passie. 
Zo kunnen we mensen die een hart voor het 

werk onder migranten hebben bijvoorbeeld 
een brief sturen over updates/hulpvragen 
voor projecten waarin zendingswerkers van 
ECM met vreemdelingen werken. En 
mensen die een interesse hebben voor 
projecten van ECM met sociaal werk kunnen 
we een update van dit type projecten 
toesturen, zodat meer en meer relaties 
brieven krijgen over projecten en thema’s die 
hun interesse en passie hebben. 
 

Naast het verbeteren van de huidige 
fondswerfactiviteiten zijn we ook druk bezig 
met het benaderen van (grote) stichtingen en 
vermogende particulieren met een eigen 
stichting en zijn we een plan aan het 
voorbereiden om de jongere generatie meer 
te betrekken bij het werk van ECM. Oftewel 
voldoende werk aan de winkel op het gebied 
van fondswerving bij ECM. Ik vind het werk 
dat ik doe bij ECM erg leuk en het team 
waarin ik mag werken is erg gepassioneerd 
en inspireert mij enorm. Bidt u mee dat de 
nieuwe fondswerfactiviteiten goed uit de verf 
zullen komen en succesvol zullen mogen 
zijn? 
 
Brummen 
Naast mijn werk bij ECM werk ik ook drie 
dagen per week als junior accountant bij AW 
Accountants • Adviseurs in Brummen. Ook 
daar heb ik het erg naar mijn zin. Naast het 
feit dat ik het adviseren en begeleiden van 
ondernemers erg leuk vind, heb ik ook in het 
team van collega’s mijn plekje gevonden.  
 

Al mijn collega’s uit Brummen waren tijdens 
onze inzegeningdienst en tijdens het feest ‘s 
avonds aanwezig. Sterker nog, op het feest 
hoorden mijn collega’s bij de laatsten die 
vertrokken. Dit tekent ons team, namelijk: 
heel hecht en erg betrokken bij elkaar. Ik ben 
ervan overtuigd dat, naast mijn plekje bij 
ECM in Deventer, ik ook op mijn plek ben in 
Brummen. Bidt u mee dat God mij zal 
gebruiken binnen ons team van collega’s? 
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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,  

“Dit alles is het werk van God. Hij 
heeft ons door Christus met zich 

verzoend en ons de verkondiging 
daarover toevertrouwd.” 

  

2 Korintiërs 2:18-19 

Het ECM - kantoorteam tijdens een teamtraining 



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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Dennis van Gaalen 

Emmanuel Gemeente 
Anique en ik voelen ons inmiddels goed thuis in onze nieuwe thuisgemeente 
Emmanuel in Deventer (www.emmanuelgemeente.nl). Ik ga inmiddels al ruim een 
halfjaar (bijna) wekelijks naar een huiskring, waardoor ik meer contacten binnen 
de gemeente heb gekregen. Er is ook een aantal broeders dat ik goed heb mogen 
leren kennen. Ook heb ik afgelopen maand voor het eerst een connectgroep 
mogen leiden, waar we met elkaar hebben nagedacht over spreken in tongen. En 
aan het eind van de avond hebben diverse connectleden ook daadwerkelijk deze 
gave of een Woord van de Heer ontvangen. Wat een geweldige zegen! 
Naast de connectgroep krijgen we ook samen steeds meer contacten binnen de 
gemeente. Zo hebben Anique en ik laatst samen bij de deur gestaan voorafgaand 
aan de kerkdienst om mensen welkom te heten. Dit vonden we erg leuk om te 
doen. En ook onze inzegeningdienst tijdens ons huwelijk heeft ervoor gezorgd dat 
we weer een aantal nieuwe mensen hebben leren kennen. 

Derde steprace 
Op 14 oktober 2017 organiseert ECM 
wederom de ECM StepRace en ik ben 
erbij! De StepRace is een jaarlijks 
terugkerend evenement waarbij men-
sen uit de achterban van zendings-
werkers, leden van het kantoorteam, 
bestuursleden en anderen zich laten 
sponsoren voor het steppen van vele 
kilometers. Hierdoor wordt jaarlijks 
ruim € 10.000,- opgehaald voor ECM 
en haar zendingswerkers. 
 

Vorig jaar en in 2015 heb ik zes 
rondjes gestept, wat neerkomt op 60 
kilometer. Dit is niet alleen goed voor 
mijn conditie, maar zorgde er via 
diverse sponsoren ook voor dat ik vele 
honderden euro’s heb kunnen ophalen 
voor de verspreiding van het 
Evangelie in Europa. Aan een ieder 
die mij sponsorde: nogmaals hartelijk 
dank hiervoor! 
 

Zou u mij financieel willen steunen? 
Ik heb gemerkt dat er een beetje 
verwarring is omtrent sponsoring voor 
mij bij ECM. Hoe zit het precies? 

Ik ben voor twee dagen per week in 
dienst van ECM en ontvang hiervoor 
een salaris. Op dit moment wordt een 
deel van mijn salaris nog betaald uit 
de algemene kas van ECM, maar het 
is mijn verlangen dat minimaal 50 
procent van mijn salaris betaald wordt 
via giften van mensen die mij 
persoonlijk ondersteunen. Daarom 
ben ik met ECM een inspannings-
verplichting overeengekomen om op 
termijn een achterban op te bouwen 
die mij maandelijks voor een 
gemiddeld bedrag van ongeveer € 
400,- ondersteunt. 
 

Zou u/jij willen overwegen om mij 
maandelijks te ondersteunen voor mijn 
ondersteunende werk bij het 
verspreiden van het Evangelie in 
Europa? Of om mij eenmalig te 
ondersteunen voor de StepRace via 
www.ecmnederland.nl/ik-sponsor-een-
stepper? 
 

Met uw gift stelt u ECM in staat om 
mijn gaven en talenten in te zetten 
voor de verspreiding van het 
Evangelie in Europa. En door middel 
van uw gift bouwt u mee aan een 
Europa waarin meer en meer 
zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk. 
 
Hartelijke groet vanuit Deventer, 

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/ik-sponsor-een-stepper
http://www.ecmnederland.nl/gaalen/
http://www.ecmnederland.nl/ik-sponsor-een-stepper
http://www.ecmnederland.nl/ik-sponsor-een-stepper

