Johannes 15:2
Nieuwsbrief voor onze vrienden en familie in Christus,
Allereerst, ook al is het erg laat, een
gezegend 2017 toegewenst!
Familie
In juni waren we als familie bij elkaar:
WigleJan & Rebeca met Clara en Johan uit
Zwitserland, Julie & Gerben met Ian, Lisa en
Heidi uit de Verenigde Staten en Johannes
en Monica waren natuurlijk ook van de partij.
Dit gebeurt maar eens in de drie jaar, dus dat
was volop genieten! (foto) Daarna vond hier
nog een bruiloft plaats van Rebeca's zus
Sarah met Hugo. De foto’s waren prachtig
onder de net ‘ontkurkte’ kurkbomen. Zelfs het
preekgestoelte was van kurk en de voet van
een schijf van een schijveneg (creatie
Peter\Jan).
Wigle, Rebeca en hun kids kwamen vaker in
verband met de laatste examens van haar
studie psychiatrie, die nu gelukkig is
afgerond. Ook hebben wij hen in Bern
opgezocht, in het verlengde van een reünie
bij Elisabeths broer in Frankrijk. Later in het
jaar vlogen we kort naar Nederland in
verband met de crematie van zwager Jan.
“Escola Viva”aktiviteiten,
o.a een bijzonder ontbijt
De gemeente Montemor-o-Novo zet elk jaar
een ontbijt – gehouden op een bijzondere
plek – op de agenda. Dit jaar viel ons de eer
te beurt (als kaasproducent krijgt ons bedrijf
bovenmate veel aandacht , en niet alleen in
de regio – zie foto kaas). We hadden de
lange houten tafels mooi versierd, waarbij we
twaalf producten van eigen bedrijf en tuin op
de ontbijttafel hadden staan. Voorafgaand
hielden we een inleidend praatje. We kregen
veel positieve respons, maar het mooiste
commentaar was: “Wat een geweldige
ochtend
met
geuren,
smaken
én
waarden”.Ook
organiseerde
dezelfde
gemeente (afdeling milieu, waar ons project

Boomplantdag (Escola viva)

onder innovatie en duurzaamheid te boek
staat) een boomplantdag hier op ons erf voor
een groep gehandicapten, die letterlijk en
figuurlijk ook in goede aarde viel! Deze
activiteiten vallen net als de daggroepen van
scholen en instituten onder ons project
“Escola Viva” (Levende School).
Familie Verhoef
De aanpassingstijd voorbij hebben we onze
samenwerking geëvalueerd. Daarbij hebben
we wat veranderingen aangebracht, die meer
duidelijkheid gaven. Wekelijks hebben we
een overleg over praktische zaken en vieren
we het avondmaal. Dit laatste zet ons elke
keer op het juiste fundament zodat we goed
bij de les blijven wat visie en relaties betreft.
Vanaf september zijn Peter en Annie ook
een eigen project gestart, genaamd “ponte e
virgula”, dat gericht is op het leven met en
trainen van jongeren die discipelen van
Jezus willen zijn en daarmee als dienende
leiders de Portugese kerk willen versterken.
Toch zijn de probleemjongeren niet uit beeld
geraakt: een mooi voorbeeld hiervan is Sara,
die sinds september bij hen woont en visie
heeft om een eigen opvangcentrum te
starten. Zij werkt tijdelijk in een opvangtehuis
van de staat en maakte het tehuis attent op
het bestaan van de ”Escola Viva”. Afgelopen
week kwamen de jongeren van dat tehuis
hier, waar wij een inleidend praatje hielden
en Peter en Annie de groepsactiviteiten
leidden. Het enthousiasme en de pedagogische ideeën van Peter en Annie zijn een
verrijking voor de meeste projecten van het
multifunctionele geheel. Voor het begeleiden
van de stagiairs voor de agrarische sector
was Peter de leidende, dynamische factor.
Met het Baptistenseminarie waar Peter en
Annie één of twee dagen per week dienen,
organiseerden ze het vak “vuile handen”: het
werd een prachtige week, waarin Jan een
inleiding gaf over de zorg voor de Schepping
en Elisabeth onder de steeneik de studenten
inspireerde over de zwijgende, maar
machtige boodschap en symboliek van de
natuur in de Bijbel.
Lavre
Onze contacten in Lavre worden ook verrijkt
door Peter en Annies schoolgaande kinderen
Boaz, Lucas en Joas. Annie heeft zelfs een
bijzonder mooie kerstmusical met de school
gedaan, waarin het Evangelie duidelijk
doorklonk. De dagkalenders zijn weer aan de
trouwe lezers gegeven. Sommigen vroegen
om meer kalenders om aan anderen door te
geven, erg bemoedigend! Ook de bezoeken
aan het bejaardentehuis zijn bemoedigend.
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“Elke rank die wel vrucht
draagt snoeit Hij, opdat zij
meer vrucht drage”

volharding

Jan staat levensgroot op een poster
in de grootste bio-supermarkt in Lissabon

Cursisten die het certificaat counseling haalden

Onder de steeneik

De studenten voor het vak “vuile handen”

‘jongeren zoeken het in de esoterische sfeer (new age)
en zien het christendom vaak als achterhaald en niet
relevant. Doordat wij binnenkomen via duurzaamheid
en de zorg voor de Schepping krijgen we wel eens
interessante en goede gesprekken’

Gebedspunten: wilt u bidden voor
 Voor onze familie, in het bijzonder voor de gezondheid van Elisabeth en van
Monica.
 Voor de activiteiten en het getuigenis voor de daggroepen van Escola Viva.
 Voor onze samenwerking met Peter en Annie en de kids; kracht en wijsheid
voor hun project en bescherming voor ongelukken. En voor de inwonende
jongeren.
 Voor onze contacten in Lavre en omgeving; voor Filipa (bejaardentehuis) en
Veridiane en de families die de dagkalenders lezen.
 Voor onze gesprekken met Alfredo en de esoterisch gerichte jongeren.
 Voor de cursisten counseling en voor de hulpverlening.
Alfredo van de Freixo do Meio
Na Jans lezing op de jaarlijkse Freixodag over “Ecologie en de Bijbel” (zie
vorige brief) wilde Alfredo met zijn
vriendin Catarina komen om erover
door te praten. Hij begon al tijdens de
wandeling met opmerkingen dat alle
religies
samengebracht
moeten
worden en Jezus niet de enige weg is.
Dit was niet zomaar een simpele
opmerking; hij is goed onderlegd in
deze materie. We hebben daarover
doorgepraat en bij de open haard en
later bij de avondmaaltijd zijn we er
dieper op ingegaan. De volgende keer
wil hij het over de zonde hebben.
Cursussen en counseling
In het najaar begonnen voor Elisabeth
de voorbereidingen voor de cursus
counseling. Omdat de cursus hier
plaatsvond, was het een intensieve
tijd, maar ook een mooie tijd, omdat
ze haar ervaring kan doorgeven en
investeert in jonge mensen, die
hierdoor bekwaam gemaakt worden
om anderen te helpen op grond van
Bijbelse principes. Ook was er een
vervolgdag voor de cursisten van
vorig jaar. Daarnaast waren er nog
een paar lessen huwelijksbegeleiding
op het Portugese Bijbelinstituut en
een paar lessen op het Baptisten-

Familie

seminarie. De wekelijkse hulpverleningsgesprekken worden wel minder,
maar de gesprekken via telefoon en
internet gaan onverminderd door.
Toch probeert ze ook deze te
minderen, omdat haar gezondheid de
laatste maanden weer afnam.
Het afgelopen jaar was een enerverend jaar vol mooie gebeurtenissen.
Maar ook was er een ernstige brand,
die overwoei naar de buurman en een
paar ongelukken die ernstig hadden
kunnen aflopen. Verder waren er een
aantal moeizame verwikkelingen, die
veel energie vroegen.
Dankbaar zijn we voor jullie gebeden
en bemoediging. Boven alles zijn we
dankbaar voor Zijn leiding en aanwezigheid. Aan Hem alle lof en eer!
In Hem verbonden

Jan & Elisabeth
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