Psalm 127:1

Beste familie en vrienden,
Allereerst willen we jullie bedanken
voor de hartelijke ontvangst en goede
zorgen die we van jullie ontvingen in
maart. Een bezoek aan Nederland is
altijd een bijzondere tijd met veel
ontmoetingen. Deze ontmoetingen met
jullie maken dat we ons in Nederland
weer even thuis voelen.
Weten jullie wat voor ons aparte dingen
van Nederland zijn? We hebben veel grote
gezinnen gezien (meer dan twee kinderen). Daarnaast woont bijna iedereen in
goed geïsoleerde grote huizen. De straten
hebben veel groen en overal zijn tuinen en
weilanden. En in de kerken zagen we
weinig immigranten en veel mensen met
een hoge opleiding en een goedbetaalde
deeltijdbaan. En bijna iedereen gaat veel
op vakantie. Wel begrijpelijk dat de meeste
Spanjaarden het nogal stom vinden dat wij
in Spanje wonen, terwijl zij ervan dromen
ooit nog eens te leven zoals de mensen in
Noord-Europa.
Ongetwijfeld vinden jullie dat deze
beschrijving tekortschiet en niet honderd
procent weergeeft hoe het in Nederland is.
Hetzelfde gebeurt ons vaak als wij
nieuwsbrieven schrijven of met jullie praten
over Spanje. Het is moeilijk een compleet
beeld te geven. En dan hebben we het nog
niet eens over het karakter, het gedrag en
de levensvisie van de mensen. Maar goed,
ondanks alles proberen we toch kort iets
weer te geven van ons werk sinds de visite
aan jullie, met daarbij in ons achterhoofd:
“Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.”
Kroatië
De eerste week van april reisden we (van
Nederland)
naar
Kroatië
om
de
tweejaarlijkse conferentie van ECM bij te
wonen. Een kans om ervaringen uit te
wisselen en seminars en workshops bij te

wonen over bijvoorbeeld discipelschap,
islam, internetverslaving, vluchtelingen,
etc. Iedere dag spraken we het gehoorde
door in kleine groepjes en het was
interessant om zo ervaringen uit te
wisselen met mensen uit Polen, Ierland,
Italië, Oekraïne, Portugal, Oostenrijk en
noem maar op. Europa is een
lappendeken van zoveel verschillende
culturen. Aan de sprekers konden we
merken hoe moeilijk het is een praatje te
houden over “Europa”, want de situatie in
Noordwest-Europa
is
nauwelijks
vergelijkbaar met die van het zuiden en
Oost Europa is weer een heel ander
verhaal.
Weer thuis
Zo waren we na al het reizen op 11 april
eindelijk weer thuis en konden we hier de
draad weer oppakken. In onze maand
afwezigheid is één van de nieuwe
christenen hier in Alcora verhuisd naar een
andere woonplaats. Eén persoon minder in
een klein groepje is een hele verandering.
We vragen jullie gebed voor deze man en
zijn familie. Door zijn bekering is ook de
relatie met zijn familie hersteld. Heel mooi,
maar er is ook veel onbegrip. Ze proberen
hem ervan te weerhouden naar de kerk te
gaan en zijn bang dat hij in een sekte is
beland.
Ook bleek één van onze buurvrouwen, met
wie we behoorlijk veel contact hadden,
overleden te zijn (voor degenen die het
zich herinneren: de buurvrouw die alle
begrafenissen afliep om zo met God in het
reine te komen). Al met al een beetje
vreemd en triest thuiskomen.
Inmiddels zijn we alweer een tijd aan de
slag en vervaagt de reis naar de
achtergrond. Nu is het de beurt aan onze
collega´s José en Raquel om te reizen:
van half mei tot begin september hopen ze
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oplossingen

Met de woorden van een bekende journalist:
De Spaanse oplossing is “het binnendoorweggetje”
en “de grote leider die voor de oplossing zorgt”.

in de Verenigde Staten te verblijven. We zijn heel dankbaar dat bijna alle
gemeenteleden/bezoekers actief zijn en verantwoordelijkheden op zich
hebben genomen, zodat we er niet alleen voorstaan. Het doet goed om ons
deel van een team te weten. We vragen jullie gebed voor deze zomerperiode:
dat we ondanks de breuk in de routine door de zomervakantie en daarbij de
afwezigheid van José en Raquel toch als groep goed mogen blijven
functioneren. En dat we samen met onze “moederkerk” in Onda mogen
blijven groeien in liefde, kennis en eenheid.

Followgroep in Deventer

Met Rubén en José op M4

Worship tijdens opluchtdienst

M4
In april was het zover. Na een jaar
lang plannen en organiseren is de
eerste leergemeenschap van M4
gestart. M4 is een in Noorwegen
gestart internationaal kerkstichtingsinitiatief (m4europe.com). Vanuit
heel Spanje kwamen we van 15 t/m
17 april met twintig kerkstichtingsteams bijeen om van elkaar te leren,
om samen te zoeken naar Gods wil
en om ieders visie met het
bijbehorende stappenplan voor de
komende
zes
maanden
te
ontwikkelen. Ook hierin is het zo
belangrijk steeds voor ogen te
houden wat we al eerder citeerden:
dat “als de HEER het huis niet
bouwt...” alle plannen en vergaderingen tot niets leiden. Wilfred heeft
de taak om als coach andere
kerkstichters in de regio Valencia te
begeleiden binnen de doelstellingen
van M4. Hierbij komt de opleiding
‘cognitieve coaching’ die hij vorig
jaar in de zomer heeft gevolgd goed
van pas.
Provincie Castellón
Het is inmiddels een traditie geworden. Op pinksterzondag organiseerden we weer een gezamenlijke

openluchtdienst in een park in
Castellón. Als je normaal gesproken
met zo´n twintig tot dertig personen
in de dienst zit, is het een hele
zegen om met veel meer christenen
samen te komen, samen te zingen,
te getuigen van God en samen te
eten. Het haalt banden aan en werkt
samenwerking in de hand.
Zomer
We wensen jullie een goede zomer
met tijd voor ontspanning en
reflectie. En als er plannen zijn om
naar het buitenland te reizen, weet
dan dat de plaatselijke kerken
ongetwijfeld blij zullen zijn met een
visite van jullie. Zeker in landen
waar de kerken klein zijn, is het heel
bijzonder zomaar bezoek te ontvangen van een christelijk gezin. En als
jullie hier in de beurt zijn, dan zijn
jullie natuurlijk meer dan welkom!
Hartelijke Groeten,

Wilfred & Marisa

COLOFON

verlangt
Spanje

European Christian Mission (ECM)
is een interkerkelijke en internationale
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten te stichten in Europa op
plaatsen waar (bijna) geen christenen
zijn. Wilfred en Marisa, leden van de
samenwerkingsgemeente (CGK-GKVNGK) in Deventer, werken sinds 2004
in Spanje. Deze nieuwsbrief, die eens
in de drie maanden verschijnt,
informeert over hun leven en werk
voor de lokale kerken en voor de
stichting El Buen Samaritano, een
christelijke instelling voor
verslavingszorg. Ze zijn financieel
afhankelijk van giften. Je kunt hen
steunen door een gift over te maken
op: NL02INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland o.v.v. “fonds
Kampjes”, of een machtiging afgeven
via www.ecmnederland.nl/geven.
wilfred.kampjes@ecmi.org
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