
Allereerst heel hartelijke groeten vanuit 
een grijs en nat Alcora. De herfst is 
overduidelijk begonnen en daarmee is het 
hoog tijd om jullie een brief te sturen. Een 
brief om jullie te bedanken dat jullie er 
zijn en voor wat jullie voor ons doen. Ook 
om jullie opnieuw uit te nodigen om 
regelmatig voor de provincie Castellón en 
de verschillende kerkstichtingsprojecten 
te bidden. 
 
ALCORA 
Onze kleine gemeente lijkt groeiende en dat 
is de bedoeling. Misschien is het handig ter 
herinnering te zeggen dat het gaat om een 
heel klein groepje. Afgelopen zondag waren 
we bijvoorbeeld met negen volwassenen en 
vier kinderen. We vragen jullie gebed voor 
een nieuwe familie die sinds kort de diensten 
bezoekt. Ze zitten vol vragen en kort geleden 
hebben ze hun man en vader plotseling 
verloren.  
 

Daarnaast heeft ieder gemeentelid buren en 
vrienden met wie we regelmatig spreken 
over God en geloof. Via het werk van de 
stichting ‘El Buen Samaritano’ komen we in 
contact met personen die aan de rand van 
de samenleving staan, maar erg open zijn 
voor de geestelijke kant van het leven. Willen 
jullie bidden om bekering? 

 

Als gemeente doen we ook zo veel mogelijk 
mee met de activiteiten van het dorp. Zo 
wordt er elk jaar een hardloopwedstrijd 
georganiseerd. Dit jaar hebben we T-shirts 
gemaakt om zo als groep herkenbaar 
aanwezig te zijn. Enkelen van ons hebben 
ook gerend en Juan (geboren in Alcora) 
kwam zelfs op het erepodium terecht, waar 
zijn T-shirt met “Jezus is de Weg, de 
Waarheid en het Leven” en het logo van de 
kerk voor iedereen zichtbaar was. 

ONDA 
Ook de kerk in Onda is haar nieuwe seizoen 
gestart, dit jaar met wel zes zondags-
schoolgroepen: drie kindergroepen, een 
tienergroep, een jongerengroep en een 
groep volwassenen. De zondagsschool is 
direct na de ochtenddienst en bestaat uit 
Bijbelonderwijs. Er zijn verscheidene (nog) 
niet-christenen die regelmatig de diensten 
bezoeken. Onder de leden en regelmatige 
bezoekers zijn er zes wiens partners tot nu 
toe niets of weinig met God en de kerk van 
doen willen hebben. Willen jullie bidden voor 
deze echtparen? 
 
PROVINCIE CASTELLÓN 
Het ECM-team in de provincie Castellón is 
weer gegroeid: in september is de familie 
Julian (Verenigde Staten) gearriveerd en zij 
zijn bij het kerkstichtingsproject in 
Benicàssim gevoegd. Zondag 20 september 
was een speciale dag: in Benicàssim kwam 
de kleine groep voor het eerst samen voor 
een zondagse dienst. Er wordt nu gezocht 
naar een geschikte ruimte om samen te 
komen en zichtbaar gemeente te zijn. 
 
DOELGROEPEN 
Wilfred organiseert regelmatig, samen met 
zijn collega José, activiteiten speciaal voor 
mannen. Het gaat om een mix van actief 
bezig zijn en overdenking/meditatie. Zo was 
er laatst een ‘meditatieve bergwandeltocht’ 
en eind november hopen ze een heel 
weekend de bergen in te gaan. Het valt niet 
mee om geïnteresseerde mannen bij elkaar 
te krijgen, maar toch horen en zien we dat er 
mannen zijn die er behoefte aan hebben om 
eens over de diepere dingen van het leven 
door te praten.   

E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
h

er
fs

t 
2
0
1
5
 

“U, God van mijn voorouders, loof ik en 
roem ik, want u hebt mij wijsheid en 

kracht geschonken.”  
Daniël 2:23a 

Beste familie en vrienden, 

Als groep herkenbaar aanwezig  

Mannen zeggen dat ze op zoek zijn naar 
rust in hun hoofd, naar hulp bij het nemen 

van beslissingen. 

We krijgen vragen als: “Wat is God?” en: 
“Hoe kan ik het beste met een dode praten?” 



Ondanks de crisis wordt er nog steeds flink geïnvesteerd in de 
loterij. Daar waar naar aardse rijkdom wordt gezocht, proberen 

wij de mensen op de grotere, hemelse rijkdom te wijzen. 

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-GKV-
NGK) 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 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer – Nederland - tel 0570-
637537 - ecmnederland@ecmi.org - 

www.ecmi.org - www.ecmnederland.nl  
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verlangt 
 Spanje  

rijkdom  

zien dat Christus, als centrum van het 
Evangelie en de enige weg tot 
verlossing, wordt losgelaten binnen de 
katholieke kerk om zo aansluiting te 
vinden bij andere religies. 
 

Verder hebben we onze ouders op 
bezoek gehad en konden we ook nog 
eens vier dagen kamperen. In 
september ontvingen we het bericht 
dat onze pleegkinderen inderdaad 
terug konden keren naar hun 
biologische moeder en na een 
overgangsperiode hebben we in 
oktober afscheid genomen. We stellen 
jullie gebed voor hen en hun moeder 
erg op prijs.  
 

Al met al een brief met van alles en 
nog wat. We danken jullie voor het 
lezen, voor het meeleven, voor de 
ondersteuning en voor jullie gebed.  

Un Abrazo,  

Wilfred & Marisa 

ECM-team in Castellón  

Studenten Cognitieve Coaching  

Gebedsbijeenkomst  

Een andere doelgroep vormen de 
tieners. De kinderen van het nieuwe 
gezin uit Alcora zijn tieners en ook de 
kerk van Onda heeft inmiddels een 
behoorlijke groep tieners. Zaterdag 24 
oktober organiseerden we een 
speciale activiteit voor de tieners en 
hun vrienden rond het evangelie van 
Lucas. Het idee is om elke twee 
weken met deze nieuwe groep samen 
te komen. 
 

Een ander thema dat de Spaanse (en 
Europese) samenleving bezighoudt, is 
de komst van vluchtelingen. Wat ons 
betreft zijn de vluchtelingen hier van 
harte welkom, maar helaas zijn de 
meningen hierover nogal verdeeld. 
We volgen de berichten hierover en 
hebben aan de lokale overheid laten 
weten dat we van harte bereid zijn om 
te helpen op het moment dat 
vluchtelingen onze provincie bereiken.  
Kader: Dorpsgenoten zeggen: “Mijn 
kind woont ook in Engeland/Frankrijk/
Duitsland omdat er hier geen werk is, 
en dan moeten er hier vluchtelingen 
komen? Wie gaat die mensen te eten 
geven, want werk is er niet voor ze.”  
 
PERSOONLIJK 
We hebben een behoorlijk rustige 
zomer achter de rug. Veel 
kerkgebonden activiteiten lagen stil en 
de collega´s waar Wilfred als 
veldleider verantwoordelijk voor is, 
waren stuk voor stuk op reis, op 
vakantie of met verlof. Zo kon Wilfred 
in juli de cursus ‘cognitieve coaching’ 
volgen aan de katholieke universiteit 
in Ávila. Heel interresant om met veel 
priesters, monniken, nonnen, 
psychologen en leraren een week lang 
op te trekken. Naast de cursusstof 
gingen de gesprekken tijdens de 
maaltijden vaak over geloofsbeleving, 
doctrines, religie en cultuur. Voor de 
meesten was het vreemd om een 
protestante zendeling op een 
katholieke universiteit aan te treffen en 
Wilfred werd geen moment met rust 
gelaten. Mooi om samen te zoeken 
naar ‘bruggen’ voor het Evangelie in 
de Spaanse cultuur. Zorgelijk is het te 

Mediterend de berg op  
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