
Deze nieuwsbrief schrijven we op 15 september. Het is exact de datum waarop we dertig 
jaar geleden in de provincie Alentejo in Portugal aankwamen. Een korte terugblik: 
 
Toen en nu 

De kinderen Wigle Jan, Julie en Johannes hebben zich destijds dapper door de 
aanpassingstijd heengeworsteld. Nu zijn we een internationale, kleurrijke familie met 
kleinkinderen (Ian, Lisa en Heidi / Clara en Johan) in de leeftijd van toen. ☺ 
 

De boerderij (Quinta) was 
vervallen. Nu is de Quinta 
dusdanig opgeknapt dat 
men ons voorzichtig vraagt 
of het een klooster is. Wij 
denken dat ze dat vragen 
door de tekst  “Ik ben de 
Weg,  de Waarheid  en het 
Leven.  Niemand komt tot 

de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6). op de watertoren, maar ook horen we dat alles zo mooi fris 
en onderhouden is. ☺ 
 

De taal was niet gemakkelijk te leren (er was geen tijd voor een uitgebreide taalstudie). Nu 
geven we, zonder moeite, lezingen, cursussen en “praatjes” weg. ☺ 
 
De cultuur was soms zo vreemd. Nu vragen 
we ons af of we niet meer Portugees zijn 
dan Nederlands. Hoewel onze Portugese 
schoondochter dat betwijfelt. ☺ 
 
De hulpverlening onder de drugsverslaaf-
den was zwaar en evenzo de counseling. 
Nu komen ze zomaar aanwaaien om te 
bedanken, hun kinderen voor te stellen en 
samen te eten. ☺ 
 

De openheid voor Gods Woord was 
miniem. Nu door projecten als 
“Escola Viva” (Levende School-
project dat geïntegreerd is in een 
groter milieuproject) verloopt het 
delen van de rijke symboliek van de 
schepping heel natuurlijk. Onder 
andere de betekenis van de 
olijfboom, waardoor op een niet 
gebruikelijke manier licht valt op het 
lijden van de Messias. Op de 
boerderij en op de onbegaanbaar 

lijkende wildezwijnenpaadjes is er altijd stof en materiaal genoeg voor momenten van interactie 
en praktische toepassing van Bijbelse lessen. ☺ 
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“Zijn barmhartigheden houden 
niet op, elke dag zijn zij nieuw en 

iedere dag draagt Hij ons”  
Klaagliederen 3:22-23 

Voor onze vrienden en familie in Christus, 



‘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’ 

De productie op de Quinta was melk voor de fabriek (waarmee de 
hulpverlening ondersteund werd). Nu wordt er Goudse boerenkaas 
geproduceerd met Alentejaanse smaak. De Portugezen zijn wild 
enthousiast over de kaas. De bekendheid van de kaas maakt dat er 
artikelen over ons geschreven worden, waardoor we ook aandacht 
kunnen vestigen op de andere projecten. Bij het laatste artikel,  in een 
landelijk dagblad, stond bij ons getuigenis de afbeelding van een 
Bijbel. ☺ 
          

Op 15 september wilden we er een feestelijke open dag van maken. Door een aantal 
moeizame ontwikkelingen die om duidelijkheid vroegen (wat tijd kost) en vooral doordat 
het vernieuwen van enkele daken en de verbouwing van de ‘informatieruimte’ langer 
duurde dan verwacht, is dit niet gelukt. Natuurlijk komen er dan tijdens de rommel van de 
verbouwingen onverwachte bezoeken: zoals de burgemeesteres van Montemor mét 
fotograaf en daarna een journaliste mét fotograaf.  “Nada é perteito” (niets is perfect) zegt 
de Portugees dan heel relaxed en daar zit wat in. Hij, onze Schepper en Verlosser, is het 
wel en zonder zijn oriëntatie, zijn genade en zijn goedheid  hadden we niets kunnen doen 
al deze jaren. Hij heeft zo veel gegeven, álle dank aan Hem, ook voor de moeilijke tijden, 
die inderdaad altijd weer meewerken ten goede! “Zijn barmhartigheden houden niet op, elke dag zijn zij nieuw en iedere dag 
draagt Hij ons.” Ook willen we jullie, onze trouwe achterban, nadrukkelijk bedanken voor jullie gebeden en bemoedigingen 
 
We zijn dankbaar en vragen gebed voor:  

• een aantal families in Lavre die we steeds beter hebben leren kennen en waar we regelmatig mee omgaan. Vooral voor 
Veridiane en haar familie; 

• de gelegenheden om Alfredo en Catarina en andere “holistische” denkers te bereiken. Dat Gods Geest hun oriëntatie 
mag geven en overtuigen; 

• de voorbereidingen voor de cursus counseling die Elisabeth hoopt te geven in november. Ook voor hulpzoekenden 
(doorverwijzen is hier een probleem); 

• voor de aanwezigheid van ECM in Portugal. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat wij via de EEZ-NL, door de fusie met ECM-
I, het startpunt van ECM-Portugal mochten wezen; 

• voor onze gezondheid. Elisabeth heeft, ondanks de bekende zwakke plekken, een redelijke gezondheid. Wat haar vooral 
bemoedigde, waren de groepjes moeilijke meiden uit tehuizen (zij staan doorgaans bekend om hun agressiviteit) die hier 
helemaal opbloeiden. Jan heeft het druk door de verbouwingen, maar de twintig uur die Peter voor ons werkt (betaald), 
zijn een uitkomst; 

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 | 

Fam Anema is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds Anema” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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Zoekt 
  Portugal 

• onze medewerkers Peter & Annie Verhoef, met Boaz, Lucas en Joas. Zij werken 
nu, met hulp van kerk en contacten, aan het bekendmaken van hun project 
Ponte & Virgula. Zij hopen jongeren (bij voorkeur meerderen tegelijk, omwille van 
de dynamiek van de groepsprocessen) één tot drie maanden mee te laten leven 
op de Quinta. Wij citeren hun folder: “Om deze jongeren te leren hoe ze kunnen 
groeien als discipel van Jezus in alle aspecten van hun leven en in 
afhankelijkheid van God, het Lichaam van Christus en de Schepping.” 

 

Met hartelijke groeten 

In Christus onze Heer verbonden  
Jan & Elisabeth 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Jan+_+Elisabeth+Anema
mailto:ecmnederland@ecmi.org
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