Kolossenzen 4:3-4

Beste familie en vrienden,
Het lijkt misschien vanzelfsprekend voor
het missionaire werk, toch schrijven we er
zelden over: dat we veel tijd besteden aan
het
praten
met
mensen.
Graag
respecteren we hun privacy en daarom
lezen jullie normaal gesproken weinig
over deze gesprekken. Bijna niemand
stelt het op prijs om persoonlijke
informatie later in een nieuwsbrief te
ontdekken, helemaal niet als het gaat om
gevoelige onderwerpen als een moeilijke
jeugd, diepgaande twijfels over de zin van
het leven en dergelijke. Toch willen we
graag jullie gebed voor hen vragen.
We bidden dat in onze gesprekken en levens Christus centraal mag staan, dat we
Christus verkondigen en dat God mensen
geloof geeft en ons samen doet groeien in
geloof en in de relatie met Hem.
ALCORA
Meestal proberen we daar te zijn waar de
mensen zijn, maar soms nodigen we ook uit:
zo organiseerden we als kerk een
fotowedstrijd waaraan het hele dorp kon
meedoen. Het thema was “kruizen van
Alcora”. Op de opening (in een publieke
ruimte) kwamen zo´n vijftig belangstellenden
af. Het hele programma, inclusief het praatje
van onze collega José over de betekenis van
het kruis, werd uitgezonden op de lokale
televisiezender waar bijna al onze buren
dagelijks naar kijken. Ook trok de expositie
van de ingezonden foto´s (in een druk
bezocht café) gedurende de paasweek vele
bezoekers. Willen jullie speciaal bidden voor
één van de deelneemsters, die een
geweldige foto maakte over de betekenis van
het kruis, maar tegelijkertijd toegaf dat ze
“eigenlijk niet gelovig is, alleen een beetje
misschien in moeilijke tijden”?
Een andere uitnodiging was een vrouwenochtend in mei in ons zaaltje in Alcora. We

komen als vrouwen normaal gesproken elke
twee weken samen voor bijbelstudie, maar
deze
ochtend
was
speciaal:
de
vrouwengroep van de kerk van Onda kwam
ook en vulde de zaal met gezelligheid.
Violeta (ook van de kerk van Onda) zorgde
voor een praatje over Martha en Maria en
hun relatie met Jezus. Voor ons een
geweldig hulpmiddel om vriendinnen uit te
nodigen en hen tegelijkertijd te laten
kennismaken met meer christenen. Willen
jullie speciaal bidden voor de vier vrouwen
die voor het eerst bij zoiets “religieus”
aanwezig waren?
Een uitnodiging van een heel andere aard
was de jaarlijkse ‘Engelse week’: een week
lang Engelse les voor kinderen in de leeftijd
van zes tot twaalf jaar. Het was de vierde
keer dat we deze week organiseerden en het
wordt langzamerhand een traditie. Elk jaar
krijgen we de hulp van een team vrijwilligers
uit de Verenigde Staten, die een programma
samenstellen rond een thema. Dit jaar over
Amerikaanse sporten. Ook hadden we een
activiteit voor het hele dorp georganiseerd.
Een Amerikaans feest met Amerikaanse
spelen en dit vermengd met getuigenissen
en Amerikaanse worship.
ONDA
Een paar jaar terug werkten we aan
gemeentestichting in Onda en nu we in
Alcora wonen, is Onda onze “moederkerk”.
We zijn God dankbaar hiervoor en ervaren
veel ondersteuning vanuit Onda, niet alleen
omdat we ´s zondags daar in de dienst te
vinden zijn, maar ook in de vriendschap met
volwassen broeders en zusters, hun
gebeden, hun bemoedigingen en hun
praktische hulp bij de kerkstichting in Alcora.
Geweldig!
Ons gebed is dat God de kerk van Onda
zegent, doet blijven groeien en beschermt.

De deelnemers en vrijwilligers aan de Engelse Week
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“En bid dan ook voor ons, dat God deuren
voor ons opent om het mysterie van Christus
te verkondigen ... en bid dat ik het mag
onthullen zoals het moet.”

verlangt
Spanje

van het kruis

PROVINCIE CASTELLÓN
Ook wat betreft het werk van Wilfred in het aansturen en begeleiden van onze
collega´s in de provincie Castellón kunnen we begrijpen dat onze collega´s hun
twijfels en worstelingen liever niet in onze nieuwsbrief teruglezen. Maar graag
vragen we jullie gebed voor onze collega´s en hun gezinnen. Ze hebben het vaak
niet makkelijk en maken veel frustraties mee. Ter herinnering een korte
opsomming van de verschillende projecten waar Wilfred nauw bij betrokken is:


Prijsuitrijking Fotowedstrijd



Internationale studenten in de UJI

Gemeentestichting in Benicassim
(familie Gross). Dit project gaat uit
van de plaatselijke kerk van de
stad Castellón. De ontwikkeling
gaat langzaam en na veel overleg
zijn er nu aanpassingen doorgevoerd bij het project. Daarnaast
is besloten dat er een tweede
zendingsechtpaar (familie Julian)
bij zal komen om het team te
versterken en een nieuwe impuls
te geven.



Evangelisatie in Oropesa (familie
Anderson). De familie Anderson
zal vanwege omstandigheden DV
van juni t/m december in de
Verenigde Staten verblijven. Bij
terugkomst zullen ze zich, naast
hun huidige werk, meer richten op
actieve evangelisatieprojecten.



Ook vergeten we natuurlijk de
kerken van Benicarló (waar we in
2012 en 2013 woonden) en
Vinaroz niet. Vooral Wilfred heeft
nog regelmatig contact met de
mensen van daar. Het bijzondere
van de kerk in Vinaroz is dat deze
al meer dan veertig jaar bestaat en
dat er leden zijn die evenzovele

De foto die de publieksprijs heeft gewonnen

Samen eten met de “gemeente” van Alcora

Evangelisatie in de universiteitswijk van Castellón (familie
Warner). Dit project heeft een
sterk internationaal karakter. De
weinige christenen uit de wijk en/of
de universiteit komen inmiddels
samen voor gebed voor de wijk en
om elkaar aan te moedigen in het
getuige-zijn. Ook organiseren ze
gezamenlijk
activiteiten
om
openingen tot contact en gesprek
te creëren. Zoals laatst een
wandeling met picknick waar bijna
alle werelddelen vertegenwoordigd
waren.

Bid voor onze collega´s en lokale
christenen/kerken: dat God deuren
opent voor prediking, dat we
onderling eensgezind zijn en ons
niet af laten leiden. Om continuïteit
in evangelisatie en bescherming.

jaren christen zijn. De wens is om
de stad te bereiken met het
Evangelie en actief aanwezig te
zijn. Na de zomer zullen er DV
twee Duitse zendingsechtparen
komen om de kleine kerk daarbij
te helpen.
TOT SLOT
Met ons gaat het verder goed. Met de
pleegkinderen ook. Dezelfde tweeling
woont nog bij ons, waarschijnlijk tot na
de zomer. We stellen ook jullie gebed
voor hen en hun moeder erg op prijs.
Heel hartelijk groeten!

Wilfred & Marisa

COLOFON

de betekenis

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
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