Psalm 90:10

Beste familie en vrienden,
Heel hartelijke groeten vanuit Alcora.
We hopen dat het goed met jullie gaat.
Er is zo veel gebeurd de afgelopen
maanden en tegelijkertijd zijn het maar
kleine momenten in een mensenleven.
Wat kiezen we om jullie te vertellen?
Vaak hebben we het idee dat onze
“activiteiten” maar een druppel op de
gloeiende plaat zijn. Ons gebed is, hoe
klein onze bijdrage ook is, dat God de
mensen waarmee we in contact zijn,
redt en verandert.
Laten we een paar speciale data noemen:
Zondag 4 september
Deze zondag was een wel heel speciale
dag waar we de hele zomer naar hebben
uitgekeken: we hielden een speciale dienst
in de openlucht waarin drie mensen
werden gedoopt: Viviana, Vicente en
Minerva. Drie geweldige en heel verschillende mensen die ieder op een hele
bijzondere manier en na een zoektocht van
vele jaren God hebben leren kennen. Het
was bijzonder om deze dienst met elkaar
voor te bereiden en samen te beleven. Het
werd een hele dag uit en een samenzijn
waartoe de omgeving ook uitnodigde: op
één van de heetste dagen van het jaar aan
een koele rivier in de bergen (in Cirat),
zo´n drie kwartier rijden van Onda en
Alcora.
Deze zomer hebben we meer dagen uit
georganiseerd tussen de kerk van Onda
en het zendingspunt in Alcora, met de
bedoeling om samen te zijn en elkaar beter
te leren kennen. Dit blijft een uitdaging en
we merken dat degenen die al jaren deel
uitmaken van de gemeente in Onda hun
kring gevonden hebben en zich zo thuis
voelen dat ze zich niet altijd verantwoordelijk voelen om steeds maar weer
nieuwe mensen in de groep op te nemen
en er ook voor hen te zijn. Maar goed,
waarschijnlijk maakt iedere kerk en groep
dit soort processen mee.

Getuigenis van Minerva dat ze
voorlas tijdens de doopdienst

Ik wil me laten dopen zodat jullie allemaal
weten dat ik opnieuw geboren ben.
Vroeger, in de wereld, zocht ik naar God in
verschillende religies, maar niets vulde mij
en mijn leven ging van kwaad tot erger.
Toen mijn man overleed, was ik er slecht
aan toe. Tot op een dag de Heilige Geest
ingreep en me naar de kerk wees. Daar
begon ik te ervaren wat ik zo lang gezocht
en nooit gevonden had: de liefde van God,
waarheid en leven. Echt leven. Ondanks de
omstandigheden en de tegenslagen in mijn
leven, weet ik en voel ik dat de waarheid
me vrij maakt. De vrede van God helpt me
om met de moeilijke situaties om te gaan.
Niets kan me van de liefde van God
scheiden!
In Christus kan ik alles!

Zaterdag 18 juni
Natuurlijk blijven we ook regelmatig
gebruikmaken van de mogelijkheden tot
georganiseerde evangelisatie. Zaterdag 18
juni hadden we daarvoor de mogelijkheid
door middel van een stand op een
regionale marktdag. We verkochten kinderbijbels en voorwerpen met een spreuk of
een bijbeltekst en daarnaast verstrekten
we gratis bijbels en folders. Voor de
kinderen hadden we een tafel met papier
en verf, zodat ze hun eigen kunstwerk
konden maken. Het voordeel van het
wonen en werken in een plaats zoals
Alcora met z´n 11.000 inwoners is dat we
de meeste mensen inmiddels wel eerder
zijn tegengekomen en zo waren de
meesten die materiaal kochten of
aannamen bekenden waar we ook contact
mee blijven houden.
Voor ons persoonlijk was het ook leuk dat
in dezelfde weken onze oud-huisgenote
Erika bij ons logeerde. Ze heeft actief
meegedraaid op de markt en met de
verschillende andere activiteiten in die
weken. Het gaat goed met haar en dit
seizoen begint ze al aan het derde jaar van
haar theologische opleiding in Madrid.

Doopdienst in Cirat
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“Zeventig jaar duren onze dagen, of
tachtig als wij sterk zijn. (...) het gaat
snel voorbij en wij vliegen heen.”

het goede te doen

Team-Alcora op M4

Samen Paella eten

Met Erika op de marktdag

Maandag 1 augustus
Ook hebben we van de zomerperiode gebruikgemaakt om rust te
nemen en er even tussenuit te gaan.
We zijn met een tentje een midweek
in Aragón geweest en het was
heerlijk om deze dagen in de natuur
te zijn, zonder elektronische apparaten, verplichtingen en moeilijke
gesprekken.
Vrijdag 2 september
Eindelijk een uitje met de jeugd van
de kerk van Onda. Voor de jeugd
van Onda (11 t/m 15 jaar) is er op dit
moment geen jeugdleider en als
gemeente weten we eigenlijk niet
goed wat te doen met deze groep.
Via het werk als coach voor M4
heeft Wilfred contact met een
kerkstichtingsproject in Xátiva en zo
kwam het idee naar boven om eens
met de jeugd een bezoek te brengen
aan de jeugd van de beginnende
kerk daar. Het is een hele leuke
avond/nacht geworden en de
volgende dag kwamen we uitgeput
maar erg tevreden terug. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Zaterdag 10 september
Op deze dag werd het duidelijk – na
maanden van vele gesprekken, emails en vergaderingen – dat het
kerkstichtingsproject in Benicàssim

misschien toch nog kan doorgaan.
Door conflicten en daarnaast het
vertrek
van
onze
collega´s
Francisco en Shirley Gross leek dit
project in het afgelopen jaar steeds
minder toekomst te hebben. Maar
nu zien we toch weer een lichtpuntje
en een mogelijke doorstart.
Tot slot
Zoals jullie weten, stellen we jullie
gebed enorm op prijs. Graag vragen
we jullie ook te bidden voor onze
toekomstige werkinvulling.
Er komen uren vrij wanneer Wilfred
per 1 november zijn taken als verantwoordelijke voor ECM in de
provincie Castellón en als secretaris
van ECM Spanje neerlegt.
Daarnaast vragen we ook jullie
gebed voor onze nieuwe pleegdochter. Dit keer een meisje dat
binnenkort haar eerste verjaardag
hoopt te vieren. 
Hartelijke Groeten,

Wilfred & Marisa

COLOFON

verlangt
Spanje

J.M. Carrascal over het Spaanse volk: "We beschouwen
hoofdzaken als bijzaken of, beter gezegd, bijzaken als
hoofdzaken en zo is iets goed doen een onmogelijke
opgave. We geven belang aan dingen die niet belangrijk zijn
en zo zien we over het hoofd wat echt belangrijk is. We
hechten meer waarde aan het oppervlakkige dan aan het
inhoudelijke, de buitenkant in plaats van de binnenkant."

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
ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400
AW Deventer – Nederland - tel 0570637537 - ecmnederland@ecmi.org www.ecmi.org - www.ecmnederland.nl

Met de jeugd in Xátiva

