Job 12:8
Voor onze vrienden en familie in Christus,
De Schepper en Zijn schepping zijn de
sleutelwoorden in ons werk. In het Engels
is het Creator, in het Portugees Criador.
Ook in deze roerige tijden bidden we dat
we, samen met jullie, weer creatieve
manieren vinden om Hem bekend te
maken. Hierbij nog twee verhalen van
vorig jaar en nog één van afgelopen
maand.
De watertoren en de wildezwijnepaadjes
Vanaf het begin schreven we deze woorden
op de watertoren: Jesus disse: Eu sou o
caminho, a verdade e a vida” (Jezus zegt: Ik
ben de weg, de waarheid en het leven, zie
Johannes 14:6) Na enkele jaren kreeg de
watertoren een mooi dakje en met deze
woorden erop was het een duidelijk
statement bij aankomst. Soms vroegen de
mensen of deze boerderij een klooster was
‘want het was zo netjes’ en met die tekst
erbij ‘dat gaf te denken.’ Toen de functie van
de watertoren ophield te bestaan, hoopten
we de toren van binnen op te knappen. Een
paar jaar geleden is Jan daaraan begonnen
door een wenteltrapje naar boven te maken
dat eindigt met een mooi uitzicht over de
omgeving. Beneden in de watertoren is niet
alleen een informatietafel maar ook een
bezinningsruimte gecreëerd. De nadruk in
deze ruimte ligt, via beeld en woord, op de
schepping. Via Psalm 65: 10-14 en Psalm
104:30 brengen we de mensen in gesprek
met de aarde. Want in Job 12: 8 staat zo
treffend: “Spreek met de aarde en zij zal je
onderwijzen”. Dit onderwijs wordt natuurlijk
aangevuld met een wandeling in de
prachtige natuur en een activiteit in de tuin
en op de boerderij; het voeren van de dieren
is bijvoorbeeld een zeer geliefde bezigheid.
Een talentvolle leerling van de counseling-

cursus die Elisabeth geeft, heeft als dank
enkele prachtige schilderijen gemaakt.
Onder haar schilderijen heeft Elisabeth de
uitleg geschreven en getekend met een
grote olijfboom erbij. De olijfboom heeft,
naast zoveel andere elementen uit Gods
schepping, een zeer rijke symboliek.
Getroffen door het verhaal over de olijfboom,
klimmen veel bezoekers als reactie naar de
olijfberg achter de watertoren. Het geheel
komt voort uit een jarenlange bezinning op
“wat gebrek aan natuur doet met kinderen
én volwassenen in dit technologische
tijdperk.” Waarbij we ons ook verdiept
hebben in de vele positieve resultaten die
omgang met de natuur en de landbouw
opleveren. Behalve de rijke bijbelse symboliek heeft het ook een therapeutisch
aspect: het is al geen nieuws meer dat
artsen “de natuur” als medicijn voorschrijven.
Ook verhoogt het de creativiteit en het
concentratie vermogen om maar enkele
educatieve aspecten te noemen. Dit is ook
de uitdaging van het project ”Escola
Viva” (de levende school) waar families en
kinderen van crèches en scholen komen
voor een programma van een halve of hele
dag en waarin ze leren om hun zintuigen te
gebruiken in de natuur.
We verbieden
mobieltjes niet expliciet, maar wél zijn we
elke keer weer onder de indruk hoe snel ze
hun “gadgets” vergeten als ze de wildezwijnenpaadjes volgen……☺
Bruiloft op Quinta Anema
Op een jaarmarkt van de Quinta van Alfredo
Cunhal kwamen we in contact met Ricardo &
Magali. Hij is Portugees en designer, zij is
Française en danseres. We kwamen in
gesprek en kort daarop zochten ze ons op
met hun zoontje Rolland. Al het verdriet dat
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“Spreek tot de aarde
en zij zal u onderrichten”

Zoekt

Onze bezinningsruimte onderin de watertoren

Onze nadruk ligt op beeld en woord

De huwelijksverbintenis onder de steeneik

“Jongeren zoeken het in de esoterische sfeer (new age)
en zien het christendom vaak als achterhaald en niet
relevant. Doordat wij binnenkomen via duurzaamheid
en de zorg voor de Schepping krijgen we wel eens
interessante en goede gesprekken”

dit eerste en enige kindje een
mongooltje is kwam eruit en sindsdien
kwamen ze vaker. Op een bepaald
moment kwamen ze met de aankondiging dat ze wilden trouwen bij ons
op de Quinta. We wisten niet dat ze
niet getrouwd waren, maar begrepen
dat ze deze plek mooi vonden voor de
trouwerij maar tot onze verrassing
wilden ze dat Elisabeth de verbintenis
zou bevestigen. Aangezien ze geen
christenen zijn vroeg ik of er speciale
onderwerpen waren waarover ik beter
niet kon spreken. Nee die waren er
niet, ik mocht álles zeggen wat ik in
en op mijn hart had. Ongelovigen die
je zo volkomen vertrouwen, dat ontroerde me heel diep. Op het prachtige feest kwamen veel jonge mensen
met kinderen en er waren veel
verschillende nationaliteiten aanwezig. Het was een zonnige dag met
veel dans en er kwam ook een
volksdansgroep hier uit de buurt. De
verbintenis vond plaats onder een
steeneik, passend bij mijn verhaal,
gebaseerd op Psalm 1, over wortels,
gebrek aan water en de Bron. Toen ik
de tranen in hun ogen zag dankte ik
voor de aanraking in hun harten en
niet alleen in de hunne, bleek later.
Deze dankbaarheid geeft kracht ook
in moeilijke tijden!
Uitdagingen in deze tijd
In januari overleed Veridiane uit Lavre
aan een hersentumor. Ik had vele
jaren intensief contact met haar.
Hoewel zij de laatste tijd nauwelijks
meer aanspreekbaar was, weet ik op
wie zij haar hoop gevestigd heeft. We
houden contact met haar man en
kinderen.
Momenteel houdt het Corona-virus
iedereen in de ban. Men reageert met
angst en dit uit zich verder op verschillende manieren: boosheid, op-
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We stellen het erg op prijs als jullie
mee willen bidden en danken voor:
• De intensieve contacten in Lavre.
• Voor Gods werk in de harten van
Alfredo en van Ricardo & Magali.
• Voor het visueel gemaakte
project in de watertoren.
• Voor David, onze medewerker en
voor Portugese medewerkers
voor het project en voor de
boerderij
• Voor het alarm-effect door het
corona-virus: dat men hierdoor
zal beseffen wat essentieel is in
dit leven.
standigheid vooral. Hoe men reageert, zegt veel over de persoon zelf
en over zijn of haar overtuiging. Daar
reageren we op en door Gods
genade hadden we o.a een paar hele
goede gesprekken met David die hier
werkt en met Kerstin die hier woont,
en via telefoon met Ricardo &
Magalie. We hebben hen uitgedaagd
juíst nu in deze tijd de Bijbel te gaan
lezen, die ze destijds hebben mee
gekregen. Zij hebben de uitdaging
opgepakt en vroegen ‘waar in de
Bijbel ze Johannes konden vinden.’
In de opgestane Heer verbonden,

Jan & Elisabeth
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