Psalm 52: 10

Beste familie en vrienden,
Olijfbomen
In onze tuin staan zeven grote, zeer oude
olijfbomen. Hoewel ze ruim 130 jaar oud
zijn zien ze er goed en gezond uit. Ook
dragen ze veel vrucht, honderden kilo’s.
De olijfbomen zorgen voor relaties met
de Portugezen uit ons dorp. Een
echtpaar dat regelmatig onze kerkdiensten bezoekt heeft onze olijfbomen
‘geadopteerd’, lijkt het wel. Zij hebben
geholpen met de olijfoogst en ons
wegwijs gemaakt waar de olijven geperst
konden worden. Afgelopen maart hebben
zij onze olijfbomen gesnoeid. Dit was
meer werk dan zij dachten. De volgende
dag zou het werk voortgezet worden.
Arend Jan bood hen een echt Engels
breakfast aan voordat we aan het werk
zouden gaan. Samen maaltijd houden
geeft gelegenheid om samen te bidden
en Gods woord te openen. We hadden
een goede en bijzondere tijd met elkaar.

bidden zowel als het kunnen laten zien
van Mora en onze leefomgeving draagt
sterk bij aan het verdiepen van de
banden.

Verjaardag Arend Jan
In februari hebben we de verjaardag van
Arend Jan gevierd. De verjaardag viel op
woensdag, de dag waarop wij de
wekelijkse
bidstond
hebben.
Zijn
verjaardag was een goede aanleiding om
de bidstond bij ons thuis te houden. We
zijn gestart met koffie en gebak en
daarna was er tijd voor zingen en gebed.
De opkomst was erg goed. Voor deze
gelegenheid had ik, Jacqueline, een
echte Hollandse appeltaart gebakken.

Aanvankelijk zou het een middag voor
vrouwen zijn. De mannen begonnen
echter te mopperen dat “dit discriminatie
is.” Uiteindelijk is besloten dat het voor
zowel mannen als vrouwen zou zijn. Na
de lezing, toen de vrouwen met hun
workshop bezig waren, is Arend Jan met
de zeven aanwezige mannen en een
zuster gaan wandelen naar de rivier. Aan
de oever hebben ze een tijd van gebed
gehad. We hebben genoten van zo’n
goede tijd met elkaar.

Bezoeken
In de afgelopen maanden hebben we
meerdere
bemoedigende
bezoeken
ontvangen. Walter, de trekker van onze
TFT, en Mirjam Brands kwamen zelfs
met hun lieve kinderen. Het meeleven,
klankborden en samen in het Nederlands

Verlangen naar meer groei
Wij hebben onlangs onze bakker uit
Cabeção met zijn moeder voor de
avondmaaltijd te gast gehad. Hij, Paulo,
had tijdens de middag over ‘bem-estar’
de door mij gemaakte keramiek,
aquarellen en quilts gezien in het atelier.

aan het werk in de olijfboom

‘Bem-estar’
Begin mei heeft bij ons een zuster die
een counselingbureau heeft in Lissabon
gesproken over ‘bem-estar’: welbevinden. Deze middag vond plaats in het
atelier van Jacqueline. Het atelier was
bijna te klein, zo groot was de opkomst.
We waren in totaal met negentien
mensen; kerkgangers, familie en andere
contacten. Na de lezing werd er een mini
workshop gegeven door Jacqueline. De
aanwezigen konden een geurzakje
vullen, maken en decoreren. Aansluitend
hebben we met elkaar wat gedronken en
veel gegeten. Na de maaltijd hebben we
onder leiding van de broer van onze
voorganger geestelijke liederen gezongen.
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‘Maar ik ben als een groene olijfboom in
het huis van God, ik vertrouw op de
liefde van God voor eeuwig en altijd.’

leven

Dank- en gebedspunten
• Wij zijn dankbaar dat wij allebei
onze verjaardag konden vieren.
Arend Jan in Portugal en
Jacqueline in Nederland, samen
met al onze kinderen, kleinkinderen en (schoon)zussen.
• Wij zijn blij met groeiende contacten en een goede tijd met
elkaar tijdens de middag van
‘bem-estar’.
• Sinds enkele weken komt er een
Braziliaans echtpaar met twee
tienermeisjes naar onze
diensten. De opkomst voor het
kinderwerk is verdubbeld. Het is
een uitdaging om voor zowel de
kinderen van 5 en 6 jaar als voor
deze tienermeisjes een zinvolle
invulling te geven aan het ver-

bezoekers 'bem-estar’

mini workshop

“Mora verlangt leven. Door het Evangelie handen en
voeten te geven willen we de inwoners van Mora laten
kennismaken met het Woord dat leven geeft.”

haal en het werkje. Graag gebed
voor wijsheid en creativiteit.
• Wij hebben veel contact met een
Braziliaans echtpaar met twee
studerende dochters. De man
heeft een CVA gehad in
september 2017. Hij heeft
enkele maanden in coma
gelegen. Hij is nu uit zijn coma
ontwaakt, maar aan één zijde
van zijn lichaam verlamd. Soms
is hij goed aanspreekbaar, soms
erg in de war. Vanwege het niet
meer kunnen betalen van de
hypotheek zijn ze uit hun huis
gezet. Hij ligt nog in het
verpleeghuis, zij zit met de twee
dochters tijdelijk in het huis van
een ander. Wij steunen hen
zowel praktisch in het vinden

Hij is contactpersoon van de Casa
de Cultura in Cabeção en vroeg of
ik daar wil exposeren. Hij was
geïnteresseerd in wat ik nog meer
had gemaakt en kwam dat
bekijken. Een expositie zal echter
pas in 2020 gepland kunnen
worden.
Tijdens de maaltijd sprak Paulo
zijn verlangen uit naar meer
geestelijke groei en een levende
kerk. Na de maaltijd heeft Arend
Jan een gedeelte uit Efeze 1: 17,
20-23, hoofdstuk 2:6 en 3:10
gelezen ten aanzien van onze
positie in de hemelse gewesten.
Aansluitend hebben we met elkaar
een tijd van gebed gehad. Voor
ons was het zeer bemoedigend
dat wij elkaar ondanks de taalbarrière goed begrepen en zo’n
geestelijke eenheid mochten ervaren. We hebben een gemeenschappelijk verlangen naar opwekking, het bereiken van de mensen
om ons heen en naar groei van
Gods gemeente.
Hartelijke groet,

voedsel in overvloed

Arend Jan en Jacqueline

van een huis, als pastoraal.
Graag gebed voor hen en om
wijsheid voor ons om hen op
een goede manier te helpen.
• Graag ook jullie gebed voor
verder herstel van Luis, die God
heel dankbaar is voor het feit dat
zijn leven is gespaard. Hij is een
enthousiaste broeder van een
jaar of dertig die in de gemeente
trouw de samenzang begeleid.
In maart heeft hij een zeer
ernstig auto ongeluk gehad. Hij
heeft daarna een tijd in coma
gelegen en meerdere operaties
ondergaan. Inmiddels is hij weer
thuis maar het zal nog maanden
duren voor hij weer aan het werk
kan.

TFT
Ligt je hart bij onze missie en
wil je zelf graag deel uitmaken
van ons Thuisfront Team?
Stuur ons dan even een
berichtje via
arendjan.zwart@ecmi.org
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