2 Korintiërs 5:20

Beste familie en vrienden,
Hoeveel mensen heeft God op je pad
gebracht? Hoeveel ontmoetingen, gesprekken, opmerkingen en gebeurtenissen heeft Hij gebruikt om je te
overtuigen van Zijn liefde, Zijn waarheid,
Zijn trouw? Als wij terugdenken aan onze
weg met Christus, is dat een hele lijst. En
in ons contact met mensen die God leren
kennen hier in Spanje gebeurt hetzelfde.
We zijn in onze omgeving niet de enige
“gezanten (ambassadeurs) van Christus.”
We zijn als het ware een schakeltje in een
hele lange ketting van gebeurtenissen in
het leven van mensen. Ter illustratie
vertellen we kort onze ontmoetingen met
enkele mensen hier in de afgelopen
maanden. We hebben de namen van de
meesten veranderd om privacy-redenen.
Carlos en Javi
Carlos en Javi wonen in Xátiva en waren
geen christen. Maar door diverse moeilijke
omstandigheden begonnen ze een zoektocht
naar de echte zin van het leven. Ze kwamen
in contact met de leider van het kerkstichtingsproject in Xátiva waarvan Wilfred
coach was en besloten zich op te geven voor
het mannenweekend dat José en Wilfred
inmiddels jaarlijks organiseren. Tijdens dit
weekend hoorden ze over de Waarheid en
de kosten van het volgen van Jezus en
namen beiden de beslissing om deze
Waarheid aan te nemen. Glorie aan God!

Carlos: “Ik wil geen maskers meer, ik wil
niet langer farizeër zijn”
Wat betreft het mannenweekend kunnen we
verder vertellen dat het mooie en gezegende
dagen zijn geweest. Er was een flinke groep
deelnemers, er waren ontroerende momenten waarin zonden werden beleden en de
meeste mannen gingen vernieuwd terug
naar huis.

De vrienden van Vicente
In de brief die we jullie in het najaar
schreven, publiceerden we het getuigenis
van Vicente. Begin december is Vicente
overleden, in vrede met God! Op de
begrafenis in zijn geboortedorp hebben we
zijn getuigenis (op papier) uitgedeeld en
Wilfred heeft tegenover een aantal vrienden
en familieleden kunnen getuigen van de
hoop die Vicente in Christus gevonden had.
Degenen die de laatste jaren in contact
waren gebleven met Vicente, vertelden dat
ze inderdaad een verandering gezien
hadden en dat Vicente over God was
begonnen te praten, maar dat ze er niet veel
van begrepen. Vooral een van de vrienden is
erg geraakt door deze verandering en heeft
ons ondertussen een paar keer bezocht. Een
familielid was blij te kunnen praten en uitleg
te krijgen omdat ze bang was dat Vicente in
een sekte terecht was gekomen. Ook met
deze vrouw hebben we nu meerdere malen
contact gehad.
Salvador
Bijna tien jaar terug kwamen we Salvador
vaak tegen bij het uitlaten van de hond. Zo’n
typische dagelijkse ontmoeting met iemand
waarvan we na een aantal gesprekjes al snel
de conclusie trokken dat het Evangelie hem
totaal niet interesseerde, ook al was hij in
naam katholiek (zoals bijna iedereen hier).
Later verloren we elkaar uit het oog. Een
paar weken terug verraste hij ons door op
zondag ineens bij de kerkdienst in Onda
aanwezig te zijn. Zijn eerste woorden waren:
“Ken je me nog?” Daarna legde hij uit dat hij
sinds een paar jaar op zoek is naar God,
maar bijna niets van de Bijbel weet. Hij heeft
nu de lokale priester toestemming gevraagd
(en gekregen) om onze bijeenkomsten te
bezoeken, om zo de Bijbel te kunnen lezen
en te bestuderen. Ontroerend te mogen
meemaken hoe de Geest werkt in harten van
mensen.

Aan tafel tijdens het mannenweekend
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“Wij zijn gezanten van Christus,
God doet door ons zijn oproep.
Namens Christus vragen wij:
laat u met God verzoenen.”

verlangt
Spanje

een Nieuw land

“Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,...”

Openbaring 21:4

Coaching M4
De eerste cyclus M4 is afgerond en daarmee ook de coaching aan de teams
van Xátiva en Benicassim, twee projecten die nu zelfstandig verder gaan.
Inmiddels is de tweede cyclus van start. Elke cyclus duurt twee jaar. Wilfred
begeleidt dit keer teams in Bétera en in La Pobla de Vallbona (beiden in de
provincia Valencia) en een derde team in Villanueva de Córdoba (in de
provincie Córdoba). Dit laatste team ligt niet zo voor de hand vanwege de
afstand (zo´n 570 km), maar het is een nogal lastige situatie en ze zochten
iemand die zowel de betrokken kerkstichters als de omgeving kent. Wilfred
kent de personen en de omgeving door ons werk jaren terug in Córdoba.
Kerkstichtingsteam Pobla de Vallbona (M4)

Vijgenboom

Creatief bidden met kinderen
(tekenen op de vloer)

Xavi
Van eind oktober tot half december
hebben we een jochie van vijf jaar
opgevangen (pleegzorg). De eerste
avond wilde hij zijn “beschermgeest”
te hulp roepen. Toen we zeiden dat
die hier in huis niet binnen kan komen
omdat we hier de bescherming van
God hebben, werd hij kwaad en wilde
hij yoga-oefeningen gaan doen. Hier
waren we het ook al niet mee eens en
daarop wilde hij weten hoe sterk onze
God dan wel niet was. Op ons
antwoord
dat
onze
God
de
allersterkste van alles en iedereen is,
was hij erg geïnteresseerd. In de
dagen daarna volgde er een hele
serie vragen van zijn kant. Het bleek
dat hij gedacht had dat God niet echt
was, omdat hij eens met zijn moeder
een kerk was binnengegaan om een
beeld van Jezus te kussen en dat hij
toen de indruk had gekregen dat het
geen echte persoon was. Kinderen
zijn slim ☺. Kort voor zijn vertrek, in
een sessie met de psychologe,
vertelde hij dat hij veel rustiger was
omdat “het monster” hem niet meer
lastig viel.
Tot slot
Vier korte ontmoetingen waarin ons
gebed is dat God deze mensen nooit
los zal laten, dat ze verzoening met
God door Christus mogen ontvangen,
Hem mogen volgen en eeuwig
aanbidden. We vragen jullie voor

deze mensen te bidden en ook voor
vele anderen in onze omgeving; dat
Gods Geest steeds meer mensen
mag overtuigen van de noodzaak tot
bekering. Ook vragen we gebed voor
onze pleegmeiden. De één woont
inmiddels al anderhalf jaar bij ons en
is een vrolijke peuter die heel wat
afkletst. We vragen gebed voor de
beslissingen rond haar toekomst. De
ander is sinds januari bij ons en heeft
nog veel te verwerken en te
herstellen. Deze maand hoopt ze vier
jaar te worden.
Heel hartelijke groeten aan allemaal!

Wilfred & Marisa

COLOFON

“Kijk naar de vijgenboom en al
de andere bomen. Als je ziet dat
ze uitlopen, weet je dat de zomer
in aantocht is. Zo moeten jullie
ook weten, wanneer je die
dingen ziet gebeuren, dat het
koninkrijk van God nabij is.”
Lucas 21:30,31
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