
'Het einde van alles is nabij. Kom daarom 
tot bezinning en wees helder van geest, 
zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles 
innig lief, want liefde bedekt tal van 
zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder 
te klagen. Laat ieder van u de gave die hij 
van God gekregen heeft, gebruiken om de 
anderen daarmee te helpen, zoals het 
goede beheerders van Gods veelsoortige 
gaven betaamt. Voert u het woord, laat 
het dan Gods woorden zijn die u spreekt. 
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de 
kracht die God u geeft. Want zo doet u 
alles tot eer van God, dankzij Jezus 
Christus, aan wie alle eer en macht 
toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.' 1 
Petrus 4:7-11 (NBV21) 
 

Beste familie en vrienden, 
Bovenaan deze brief hebben we de woorden 
uit de eerste brief van Petrus geciteerd. Ons 
gebed is dat we mogen groeien in de 
levenshouding die hierin beschreven wordt 
en dat we zo tot eer van God mogen leven in 
alles wat we doen. 
 
Rust 
In de afgelopen maanden hebben we bewust 
meer tijd genomen voor rust, gebed, 
ontspanning, overdenking en studie. Het is 
een goede les in het leven vanuit de kracht 
die God ons geeft en in het leven tot zijn eer 
en in dankbaarheid. Het is een langzaam 
proces dat we grotendeels samen met de 
mensen om ons heen doormaken waarin we 
ook samen leren en elkaar helpen. Zo is het 
alweer een jaar geleden dat één van de 
nieuwe gemeenteleden het volgende tegen 
Marisa zei: ´Ik heb het idee dat God wil dat ik 
tegen jou zeg dat het tijd is om te ontvangen, 
niet om te geven.’ En zo zijn er meerdere 
momenten dit jaar geweest waarin God tot 
ons sprak of ons leermomenten gaf via de 
mensen om ons heen. We zijn nog herstel-

lende, maar we zijn niet meer zo uitgeput als 
een jaar geleden. 
 
Samen Jezus volgen 
In het samen volgen van Jezus maken we 
soms hele trajecten door met mensen. Het 
samen mogen optrekken in het volgen van 
Jezus en de hand van God zien in het leven 
van mensen blijft een voorrecht waarvoor we 
dankbaar zijn. Heel kort willen we jullie 
vertellen over enkele van deze mensen met 
daarbij het verzoek voor hen te bidden om 
standvastigheid en verdere groei: 
 

In december 2020 nam ik (Wilfred) een kopje 
koffie met Marco* die graag met iemand 
wilde doorpraten over God, geloof en leven. 
Ik merkte dat hij onrustig was om de balans 
te vinden tussen enerzijds zonden en goede 
werken anderzijds (een veelvoorkomend 
idee in onze omgeving). Na dit eerste 
gesprek nodigde ik hem uit om, zonder 
verdere verplichtingen, vier keer af te 
spreken om het evangelie stapsgewijs door 
te nemen. Hij nam de uitnodiging aan en 
wilde na vier keer niet stoppen. We besloten 
om wekelijks bij elkaar te komen om samen 
de Bijbel (Johannes evangelie) te lezen. In 
de maanden die volgden kwam Marco tot 
geloof. Inmiddels zijn we anderhalf jaar 
verder en spreken we nog steeds wekelijks 
af. Ook zijn vrouw is tot geloof gekomen en 
samen getuigen ze nu van hoe God hen 
heeft gered. Deze maand september zijn ze 
beiden gedoopt. 
 

Een heel andere ervaring is in het contact 
met Alex*. Begin dit jaar kwam Alex op een 
zondag de kerk in Onda binnenlopen. Hij 
vertelde dat hij uit Latijns-Amerika kwam en 
dat hij daar zes jaar geleden tot geloof was 
gekomen. Ook vertelde hij over zijn thuiskerk 
en hoe hij daar veel leerde en actief 
meedraaide. Ook hier in Onda wil hij niets 
liever dan het evangelie delen met de 
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"...alles tot eer van God..."  
 

1 Petrus 4:11 

Doopdienst in september * 
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Ons gebed is dat Gods Woord gehoor mag 
vinden als betrouwbare richtlijn. 

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-GKV-
NGK) 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 0570-
637537 - ecmnederland@ecmi.org - 

www.ecmi.org - www.ecmnederland.nl  
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Doop van de vrouw van Marco* 

mensen om hem heen. En graag gaat 
hij mee naar de diensten van het 
zendingspunt in Alcora. Een paar 
maanden terug vroeg ik (Wilfred) hem 
of hij wel eens gepreekt had. Het 
antwoord was dat hij dat graag zou 
willen leren. En zo spreken we nu 
wekelijks af om theologische thema´s 
te bestuderen en samen een 
bijbelpassage ‘door te spitten’ en daar 
een preekschets van te maken. Ook 
spreken we over de 'aanvechtingen' 
en bidden we voor elkaar. Hier 
genieten en leren we allebei van. 
 
De komst van broeders zoals Alex is 
voor ons een antwoord op ons gebed 
om hulp. Ook hebben we hulp 
ontvangen van een christelijk echtpaar 
dat hier zo´n twintig kilometer vandaan 
woont. Zij hebben besloten zich bij de 
gemeente van Onda aan te sluiten en 
helpen nu met muziek/aanbidding en 
af en toe het preken. We blijven 
bidden om nog meer hulp omdat er 
nog zoveel meer te doen is. 
 
Internet 
In de vrije uurtjes is Wilfred mentor 
voor de online Spaanstalige bijbelcur-
sussen van de zendingsorganisatie 
GlobalRize. De cursisten studeren 
online en ook het contact tussen 
mentor en cursist verloopt online. Eén 
van de cursisten schreef: ‘Hartelijk 
bedankt voor de tijd die je hebt 
genomen om me door de cursus te 
leiden en mijn soms lastige vragen te 
beantwoorden. Je hebt me echt 
geholpen om de Bijbel en het 
christelijk geloof beter te leren 
begrijpen en ook om het evangelie te 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  De vrouwengroep  

leven midden in mijn moeilijke 
levenssituatie.’ Deze leerling uit 
Puerto Rico is in contact gebracht met 
een plaatselijke kerk en is inmiddels 
gedoopt. Het is een zegen deel uit te 
mogen maken van een groter geheel 
en te genieten van het samenwerken: 
de één maakt het cursusmateriaal, de 
ander is mentor, de volgende houdt de 
website draaiende, weer een ander 
heeft de contacten en coördineert, 
enzovoort. 
 
Tot slot 
Eind oktober hopen we een week in 
Nederland te zijn, samen met onze 
pleegdochter Àngels. We zouden 
graag met ieder persoonlijk spreken, 
maar tegelijkertijd zijn we ons ervan 
bewust dat dit niet te doen is in zo'n 
korte tijd. We weten niet wie wanneer 
tijd heeft, maar mocht je graag willen 
afspreken, neem dan contact met ons 
op of met Bôte de Jong van ons 
thuisfrontteam (06-44944554). 
 
Heel hartelijke groeten en misschien 
tot gauw, 

Uitrusten tijdens de vakantie 

Doopdienst, een dagje in de natuur 

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Wilfred+_+Marisa+Kampjes/Guillermo
mailto:wilfred.kampjes@ecmi.org
mailto:ecmnl@ecmi.org
http://www.ecmi.org
http://www.ecmnl.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

