
Wij wensen je van harte een gezegend 
nieuwjaar toe! Dat je voornemens en je 
plannen in dit nieuwe jaar mogen slagen. 
Ook wij gaan dit nieuwe jaar in vol ver-
wachting en goede hoop over onze plan-
nen en hoe die zich gaan ontwikkelen.  
 
Aangenomen bij ECM 
Je ontvangt onze nieuwsbrief voor het eerst 
in het format en de vormgeving van ECM 
(European Christian Mission). Deze zen-
dingsorganisatie reisde op afstand met ons 
mee toen we vorig jaar in de camper door 
Europa trokken en heeft ons nu officieel als 
kandidaat-zendingswerkers aangenomen. 
We hebben het eerste gedeelte van de 
procedure om zendeling te worden positief 
afgerond, onder meer door allerlei psycholo-
gische testen/cursussen en gesprekken te 
ondergaan, en zijn nu 'zendingsproof' bevon-
den. Dat betekent dat we onder de paraplu 
van ECM uitgezonden zullen worden en dat 
we jullie voortaan vanuit ECM op de hoogte 
zullen houden over onze voorbereiding. 
 
Roeping volgen 
In onze vorige brief deelden we al dat we ons 
voorbereiden om God fulltime te gaan dienen 
in een ander land. We ervaren de roeping 
om met ons gezin Jezus' liefde door te geven 
aan mensen die Hem (nog) niet kennen en 
we denken dat we dit in Zuid-Spanje mogen 
gaan doen. We hopen mensen te gaan 
'discipelen' en willen een open huis zijn voor 
mensen om te bouwen aan relaties, zodat 
we iets van de liefde en de genade van 
Jezus kunnen delen. 
. 

Spanje is een overwegend rooms-katholiek 
land, maar toch zijn veel Spanjaarden niet 
bekend met de liefde en het genadewerk van 
Jezus. Wij ervaren de roeping om een 
verschil te gaan maken. In Nederland kom je 
iedere week wel één of meerdere christenen 

tegen, maar in Spanje is dat zeker geen 
werkelijkheid.  
 
Geestelijke en financiële support 
Toen we samen besloten om gehoor te 
geven aan de roepstem van God, deden we 
afstand van onze vaste inkomstenbronnen. 
God leert ons hierdoorheen dat we écht los 
mogen komen van onszelf. We mogen onze 
zelfvoorzienende capaciteiten omzetten in 
een leven in afhankelijkheid, niet van men-
sen, maar van God zelf! Het is zijn werk en 
we kunnen dat alleen doen met en door Hem. 
 

We zijn vanaf nu bezig om mensen te vinden 
die geestelijk en eventueel ook financieel 
achter ons werk willen gaan staan. Wil je 
overwegen om ons in de bediening te 
ondersteunen en zo te participeren? 
 

Wij zoeken mensen die ons structureel willen 
gaan ondersteunen. Giften kunnen worden 
overgemaakt aan ECM onder de naam 
'Familie Knol' (zie voor meer informatie het 
colofon). ECM heeft een ANBI-status, dus de 
giften zijn belastingaftrekbaar. 
 

Op dit moment werken we nog om te kunnen 
voorzien in onze huidige levenskosten. Han-
neke heeft per januari een baan gevonden in 
de zorg voor drie dagen in de week en Henk 
doet ZZP-werk in de autobranche.  
 

Het is de bedoeling dat we ons zo spoedig 
mogelijk volledig kunnen gaan richten op het 
vertrek naar Spanje. Vandaar dat we nu al 
mensen zoeken die zich willen verbinden 
aan ons werk. Enkele van jullie doen dit al en 
daar zijn we enorm blij mee. Dank je wel! 
 

We willen benadrukken dat jullie dit alleen 
moeten overwegen als je je geroepen voelt 
om dit te doen. We vertrouwen dat God dit 
mensen op het hart zal leggen en daarom 
zeggen we ook dat we hierin afhankelijk zijn 
van God. 
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Beste familie, vriend/vriendin, belangstellende, 

“Trek heel de wereld rond en 
maak aan ieder schepsel het 

goede nieuws bekend.” 
  

Marcus 16:15 

Bezoek in Faro van Arnan en Anne  
(reizende zendelingen) 

Verjaardag Senna in Lissabon  
met Herman en Sietske 



“We willen de liefde en de genade van Jezus 
delen met de mensen in Zuid-Spanje” 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op:  
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 

o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Spanje 

liefde 

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  Bezoek Mezquita Cordoba 

Midden Portugal bij Mike en Daveen (ECM) 

Hans Kuijpers 
directeur ECM 
 
Beste achterban van 
Henk en Hanneke,  
 
Wat zijn we bij ECM 
blij als zich nieuwe 
kandidaten melden 
om zendingswerk in Europa te gaan 
verrichten!  
 

Europa mag dan rijk zijn, geestelijk 
leven we in een noodlijdend 
continent. De hemel boven onze 
seculiere en postmoderne 
samenleving lijkt potdicht te zitten. 
Tegelijkertijd worden we 
geconfronteerd met complexe 
vraagstukken op economisch, 
politiek, sociaal, religieus en 
ecologisch gebied. Er wordt gezocht 
naar een nieuw fundament, nieuwe 
hoop, maar het antwoord is dikwijls 
een vraagteken. 
 

Bij ECM geloven we dat het 
Evangelie nog altijd relevant is en 
een krachtig antwoord vormt op 
Europa's zoektocht. Daarvoor moet 
de boodschap wel telkens nieuw – 
en als nieuw – verteld worden. We 
zijn blij en dankbaar dat Henk en 
Hanneke daaraan willen gaan 
bijdragen en we hopen dat u hen in 
hun missie wilt ondersteunen.  
 
Hans Kuijpers, directeur ECM 
Nederland 

Gezin 
Hoewel we in een drukke periode 
zitten en veel verschillende zaken 
door elkaar heen lopen, gaat het 
goed met ons. De kinderen gaan op 
hun eigen manier om met de 
plannen. Ze zijn open over wat het 
hen en ons zal gaan kosten om 
Nederland achter te laten. We praten 
hier met regelmaat over met elkaar. 
Ook zijn we bezig Spaans te leren. 
Voor Henk valt dit niet mee, maar 
met een flinke dosis discipline en een 
cursus gaat hij ervoor. Yaella en 
Célia krijgen les van Hanneke met 
behulp van een methode. Wat leren 
ze snel! Voor Aliza en Senna moeten 
we nog een goed werkende structuur 
vinden.  
 

Overweeg je om ons te gaan onder-
steunen of heb je andere vragen, 
schroom dan niet om ons te bena-
deren. Dank jullie wel voor het volgen 
van onze reis en voor jullie steun, op 
wat voor manier dan ook. 
 

Gods zegen gewenst! 

Henk, Hanneke, Aliza, 

Senna, Yaella en Célia  

Mora Portugal op bezoek bij  
Jacqueline en Arend Jan (ECM) 

Ontmoeting met mission kids in Portugal 

Bid je mee? 

• De transitieperiode is behoorlijk 
intensief en vraagt veel aandacht. 
Bid je mee om kracht en wijsheid?  

• We gaan ons de komende tijd 
focussen op een woonplek in Zuid-
Spanje. Bid je mee dat we de plek 
vinden die God voor ons heeft 
bedacht? Waarschijnlijk zullen we 
met z'n tweeën (Henk en Hanneke) 
nog een reis maken langs 
verschillende plaatsen en mensen 
om zo biddend een plek te vinden.  

 

• Bid dat er mensen zullen zijn die 
zich willen verbinden aan onze 
bediening in Spanje.  

• Bid dat we alles constant in ver-
trouwen en geloof mogen blijven 
doen! We zijn slechts arbeiders in 
de wijngaard en willen in alles naar 
de grote Meester luisteren en Hem 
verstaan.  

• Bid voor de kinderen, dat God ze 
in deze fase stap voor stap 
voorbereidt. Bid dat we voor Aliza 
en Senna een goede structuur 
vinden om Spaans leren.  

Dit is de laatste nieuwsbrief die wij 
zelf aan jullie verzenden. Vanaf nu 
zullen onze nieuwsbrieven vanuit 
ECM Nederland verzonden wor-
den.  (www.ecmnederland.nl)  
Wij zullen daarvoor jullie mailadres-
sen aan hen doorgeven. Als jullie 
daar bezwaar tegen hebben en 
onze nieuwsbrieven niet meer 
wensen te ontvangen, kunnen jullie 
dat in een mail aan ons aangeven. 
ECM zal jullie gegevens alleen 
gebruiken om onze nieuwsbrieven 
en andere relevante informatie over 
ons werk te versturen. 

https://www.ecmnederland.nl/doneer-aan-knol
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl


Financiële toezegging - ondersteuning fam Knol 
European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende  ❑machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)*        ❑Maakt zelf over* 

Het bedrag van: *❑€5,00     ❑€10,00     ❑€15,00     ❑€25,00     ❑anders: €………….. 
 

Bestemd voor:    Ondersteuning familie Knol 

Frequentie:        *❑maand   *❑kwartaal    *❑half jaar   *❑jaar    *❑eenmalig   

Naam:   __________________________________________________________  

Adres:  __________________________________________________________  

Postcode:   _____________ Plaats: ______________________________________  

Land:  ____________________ E-mail:_________________________________  

IBAN:  
 

Datum:          Handtekening:   

 

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

❑ Ik wil graag de nieuwsbrief van de fam Knol ontvangen per post / e-mail*   

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om eenmalig of 
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 
25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u te alle tijde stoppen door contact op te nemen met ECM. 

Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFT-lid van 

de familie Knol. U kunt ook een online machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/steunknol 

* Aankruisen wat van toepassing is 

Henk & Hanneke Knol - Spanje 
 

Henk en Hanneke willen Jezus' 
boodschap van liefde en genade 
verspreiden in het zuiden van Spanje. 
Door als christelijk gezin onder de 
Spanjaarden te gaan leven en door te 
investeren in relaties willen ze mensen 
helpen om Jezus te leren kennen. 

http://www.ecmnederland.nl/steunknol

