
Medewerkers en nieuw project 
In de vorige nieuwsbrief schreven we 
weinig over het medewerkersechtpaar, 
Jonatas en Sónia. De reden hiervoor 
was dat we al vrij snel tot de conclusie 
kwamen dat zij toch niet de juiste 
mensen op de juiste plaats waren. Het 
was zeker een leerschool voor beide 
kanten, maar we hebben het jaarcontract 
niet verlengd. We voelden ons daar wel 
wat door ontmoedigd. Maar juist in die 
tijd belde een echtpaar op dat ongeveer 
dezelfde visie (integraal/holistisch) heeft 
als wij. Om een lang verhaal kort te 
maken: Peter en Annie Verhoef zijn met 
hun kinderen Boaz, Lucas en Joas hier 
komen wonen. De familie Verhoef woont 
al bijna vijf jaar in Portugal. Peter en 
Annie zijn beiden verbonden aan het 
Baptisten Seminarie en op allerlei 
manieren actief met jongeren. In hun 
nieuwsbrief schrijven ze over hun 
overstap naar Lavre: “We draaien mee in 
het bedrijf en de projecten van de familie 
Anema, maar we zullen ook eigen 
initiatieven opzetten.” De verhuizing en 
de verbouwingen van het grote huis 
waar ze nu wonen, vroegen eerst alle 
aandacht.  
 
Ondanks dat er geen taalbarrière is en 
we ongeveer dezelfde visie hebben, 
hadden we in de aanpassingstijd hulp 
van buitenaf nodig (dank aan Margriet 
Muurling van IntoMission) om de juiste 
vorm van samenwerken te vinden. Het 
wordt nu nog beter dan verwacht: door 

hun pedagogische achtergrond en 
creativiteit wordt het een nieuw project, 
waarin ònze visie en projecten 
“geïntegreerd” zijn. Wijzelf zullen meer 
aan de zijlijn meewerken (volgende keer 
zullen we hier D.V meer over vertellen). 
 
Artikel en lezing 
Het artikel over de therapeutische 
waarde van landbouw en natuur van de 
hand van Elisabeth (met een verwijzing 
naar onze projecten als getuigenis) is 
eindelijk klaar en wordt goed ontvangen, 
onder meer in het onderwijs, ten 
behoeve van educatieve projecten. Men 
wordt erdoor gestimuleerd en gaat 
ermee aan het werk. Heel bemoedigend!  
Alfredo van de Herdade Freixo do Meio 
vroeg Jan om een lezing te houden over 
de Heilige Geest op zijn jaarlijkse 
voorjaarsontmoetingsdag (waar vele 
activiteiten plaatsvinden en lokale 
producten worden verkocht). Uiteindelijk 
liep het uit op een rondetafelconferentie 
met verschillende sprekers over 
spiritualiteit en ecologie. Er was een 
spreker die niet kon verdragen dat Jan 
het over de Schepper uit het Oude 
Testament had; vanuit het esoterische 
gedachtegoed is deze schepper een 
kwade geest. Alfredo gaf Jan nog een 
gelegenheid om te reageren. Zo kon Jan 
duidelijk maken dat Schepper/Verlosser/
Heilige Geest één zijn en dat de Heilige 
Geest niet 'los verkrijgbaar' is. Het is 
ongekend dat zoiets verkondigd wordt in 
deze kringen (bolwerken). 
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“Als een boom geplant aan 
waterstromen die zijn vrucht 

geeft op zijn tijd”  
 

Psalm 1 

Nieuwsbrief voor onze vrienden en familie in Christus, 

de familie Verhoef 



‘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’ 

Groepen\contacten\counseling 
Het grote huis dient nu als woning 
voor de fam. Verhoef en 
tegelijkertijd voor hun nieuwe 
project. Het herbergen en 
aannemen van groepen verandert 
daardoor vanzelf. De daggroepen 
vallen onder het nieuwe project. 
De contacten in Lavre èn de vele 
contacten die door de 
kaasproductie zijn ontstaan, zullen 
ook door dit project “bevrucht” 
worden o.a .door nieuwe 
initiatieven (zoals “open dagen”). 
Doordat Boaz, Lucas en Joas hier 
naar school gaan, worden de 
contacten in Lavre ook weer 
uitgebreid. Wat de counseling 
betreft, probeert Elisabeth 
langzaam af te bouwen; In de 
cursus Christelijke Counseling kan 
zij haar opgebouwde ervaring 
doorgeven.  

Familie 
Begin juni zullen we D.V als 
familie bij elkaar zijn. Julie & 
Gerben met Ian, Lisa en Heidi 
komen uit Iowa en Wigle-Jan & 
Rebeca met Clara en Johan uit 
Bern. Johannes & Monica hebben 
ook vrij genomen en we hopen 
zeker de tijd te nemen om van 
elkaar te genieten! 

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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verlangt 
  Portugal 

volharding 

groep kinderen op een rij, popelend van  
ongeduld om de kalfjes hooi te voeren en 

daarna de natuur in te gaan 

Gebedspunten: wilt u bidden voor 
 

 het uitwerken van het nieuwe project van Peter en Annie en een 
goede samenwerking; 

 de verdere contacten met Alfredo en de esoterisch georiënteerde 
mensen; 

 de mensen met ernstige problemen die begeleid worden en de 
voorbereidingen voor de volgende cursus; 

 de ontmoeting met kinderen en kleinkinderen begin juni. 

jongeren op stage-orientatie (twee daarvan komen in juni hier op snuffelstage) 

Dank voor jullie trouwe gebeden 
en bemoedigingen.  
In Jezus, onze Heer, verbonden, 
 

Jan & Elisabeth 

Anema 

...en gaan met hun ouders op avontuur 

kinderen spelen met modder... 

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

