Psalm 34:7

Beste familie en vrienden,
Nog even en dan hopen we een paar
weken in Nederland op visite te zijn. We
hopen velen van jullie te ontmoeten en
dan na Pasen door te reizen naar de
tweejaarlijkse conferentie van ECM
(ditmaal in Kroatië). Al met al zullen we
zo'n vier weken van huis zijn. Een hele
tijd, en met een heel ander ritme, heel
andere gewoontes en ongetwijfeld heel
andere gesprekken dan hier in Alcora en
in de provincie Castellón.
In deze nieuwsbrief hopen we jullie een
kleine schets van de ontwikkelingen weer te
geven. En in maart hopen we hier verder
over door te kunnen praten en ook veel van
jullie te horen.
Veranderingen
Hieronder drie opmerkingen van drie heel
verschillende mensen die in de afgelopen
maanden dichter bij God zijn komen te staan.
Voor ons zijn dit hele bijzondere opmerkingen, omdat we ons vaak moe en
moedeloos voelen wat betreft de mogelijkheid van volwassenen om werkelijk te veranderen. We danken God om deze wonderen
van verandering en bidden om Zijn
bescherming voor deze mensen en dat ze
standvastig mogen zijn en verder mogen
groeien.
 “Dankzij God zit ik hier. Ik vrees dat ik
zonder Hem het afgelopen najaar
zelfmoord zou hebben gepleegd.”
 “Ik ben God en jullie dankbaar. Zonder
wat ik bij jullie leer, zou ik niet zo rustig
kunnen zijn met alles wat ik nu
meemaak.”
 “Ik kan er nog niet bij met m´n verstand.
Alles waarvan ik dacht dat het waar was,
blijken leugens te zijn en wat ik dacht dat
leugens waren, blijkt waar te zijn. Het is
zo´n grote verandering dat ik me nog erg
verward voel.”

Ook is ons blijvend gebed voor degenen die
liever op afstand blijven en er de voorkeur
aan geven niet te veranderen. Een paar
opmerkingen van hen:
 “Neem het leven niet zo serieus. Het
duurt maar twee dagen en die kun je
beter feestend doorbrengen, want morgen
kan het over zijn.” (iemand die zichzelf
heel religieus noemt)
 “Ik verveel me in de gesprekken met mijn
vrienden en buren. Het gaat vaak nergens
over, maar misschien is dat maar beter
ook. Ik heb geleerd om niet meer na te
denken. Als je serieus over dit leven
nadenkt,
word
je
alleen
maar
depressief.” (iemand die zichzelf atheïst
noemt)
De kerk van Onda/Alcora
De kerk van Onda is de afgelopen jaren op
papier weinig veranderd: hetzelfde aantal
leden (zo rond de vijfentwintig), hetzelfde
gebouw en dezelfde activiteiten. Maar in de
praktijk is er van alles gaande. Er zijn
behoorlijk wat mensen die inmiddels tot de
vaste bezoekers behoren, ook al zijn ze nog
geen lid. Sommigen zijn christenen, anderen
zijn zoekend of komen op uitnodiging van
een christelijke kennis of familielid.
Tegelijkertijd is er vaak onrust over de
financiële situatie: het is bepaald niet
eenvoudig om met maar een paar gezinnen
zowel de kosten van een gebouw als het
salaris van een predikant bij elkaar te
brengen. Het is iedere maand weer
spannend. En helaas, zoals waarschijnlijk in
iedere kerkelijke gemeente, zijn we het niet
altijd met elkaar eens. En soms is het
weleens moeilijk om elkaar te blijven
liefhebben. Bijzonder is dat er in Onda, waar
de kerk al meer dan tien jaar bestaat,
inmiddels een generatie tieners en
adolescenten is. Jongelui die opgroeien in
christelijke gezinnen en voor wie God,
bijbelverhalen, bidden, naar de kerk gaan,
enzovoort heel gewoon bij het leven horen.
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‘In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij
heeft geluisterd en mij uit de nood gered’

verandering

Amandelboom in bloei in de Winter

God dankbaar voor veranderingen

Vrouwen van de kerk in Onda en Alcora

Uit de krant:
kerstliederen zingen op de markt.

Waar de politiek schreeuwt om verandering en vernieuwing,
zien we steeds weer dat echte verandering en vernieuwing
alleen in Christus mogelijk is.

Alcora funcioneert als “dochterkerk” of
“evangelisatiepost” van Onda. In onze
vorige nieuwsbrief schreven we jullie
over een nieuw gezin dat met ons
samenkomt. Willen jullie voor hen
blijven bidden? Inmiddels zijn de twee
tieners tijdelijk uit huis geplaatst en dat
valt zowel voor hen als voor hun
moeder niet mee. Alhoewel, vooral de
moeder maakt een hele verandering
door en dat levert nogal eens bijzondere situaties op: laatst zei ze tegen
haar maatschappelijk werker dat alle
veranderingen aan God te danken zijn
en dat ze tegenwoordig alles met God
overlegt en dat Hij altijd bij haar is. De
maatschappelijk werker keek haar
daarop nogal ongerust aan en vroeg
wanneer ze voor het laatst bij de
psychiater was geweest. Via de
diaconale
organisatie
El
Buen
Samaritano helpen we haar om haar
leven weer op orde te krijgen om zo
weer in alle opzichten (en niet alleen
geestelijk)
opnieuw
te
kunnen
beginnen.
Toen we hier in Alcora een gebouw
openden, hebben we op de voorgevel
de naam ‘En el Camino’ (Op de Weg)
gezet. Hiermee willen we aangeven
dat we samen onderweg zijn, als
groep samenkomen en elkaar helpen
om samen Jezus te volgen. Het is
bijzonder
te
zien
hoe
de
“nieuwelingen” in Alcora elkaar
ondersteunen en voort willen helpen,
ook al is het gevolg dat we dagelijks
situaties meemaken waarin er van
alles mis kan gaan. We stellen jullie
voortdurend gebed hierin erg op prijs.
Tot slot
De agenda voor ons bezoek aan
Nederland begint zich al aardig te
vullen, maar er is nog wat ruimte.
Hebben jullie ideeën voor een avond
(of ochtend) over Spanje of willen jullie
ons uitnodigen voor wat dan ook,
neem dan contact op met onze
thuisfrontcommissie:
Bôte de Jong (06-44944554).

AGENDA MAART TOURNEE 2016

Dit zijn de plaatsen waar we de volgende dagen hopen te zijn:
13 Haren / Groningen
15 GKV Leusden Catechesatieavond
18.00
16 Deventer Follow
17 Deventer Wijk C
18 Deventer Spaanse tapasavond
20 GKV Berkum
09.30
GKV Hasselt
15.00
21 Deventer Miniwijk Blauwenoord
20.00
22 Deventer Wijk H
20.00
23 Deventer Ouderenmiddag 15.30
27 Deventer 3GK
30 Deventer Wijk E
Hartelijke Groeten en tot ziens,

Wilfred & Marisa

COLOFON

verlangt
Spanje

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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