
Ook al leken drie maanden zomervakantie 
voor de kinderen erg lang, het is toch snel 
gegaan! We zitten alweer in de laatste drie 
weken. 
 

Aliza heeft haar examens gehaald! Wat zijn 
we trots en dankbaar! Ze gaat nu haar 
tweede VWO-examenjaar in. Senna zal naar 
alle waarschijnlijkheid zijn derde jaar 
overdoen. Hij voelt zich prettiger bij het idee 
om het jaar gewoon over te doen en alle stof 
in het Spaans vanaf het begin mee te krijgen. 
Senna brak zijn hand in de zomer en dat was 
wel even balen: te bedenken dat het hier 
heel warm is en het zwemmen meer een 
soort dagelijkse survival-handeling is om niet 
te bezwijken. We bidden dat het spoedig 
mag genezen! Yaella maakt zich op voor de 
middelbare school. In september gaat ze 
naar dezelfde school als Senna. Célia gaat 
haar laatste basisschooljaar in. Het is na drie 
maanden voor allemaal weer een drempel 
om te gaan, we begrijpen dat maar al te 
goed, maar vragen je gebed dat ze zich 
gesteund weten door hun Hemelse Vader.  
 

We hebben allemaal in de zomer Spaanse 
lessen gevolgd. In de vorige brief vroegen 
we je om bij te dragen aan ‘project 
taalschool’ zodat we wat extra kunnen 
investeren in de taalverwerving. Dank voor 
de giften die binnen zijn gekomen hiervoor. 
 
16 juli doopfeest! 
Mara, Victoria, Yaella en Célia hebben zich 
laten dopen in onze tuin! Wat was het een 
bijzondere dag. Mara was in de week vooraf 
aan de doop heel verdrietig geweest en had 
veel zorgen. Op de vrouwenavond mochten 
we met en voor haar bidden. Bij de afsluiting 
liet ik haar het lied “THE GOD WHO SEES” 
zien en horen. Ik voelde gewoon dat ze dit 

moest zien. Mara brák, toen er in het lied 
werd gezongen over “a ring of fire” die God 
wil zijn voor ons. Die ring was voor haar een 
bevestiging dat ze haar trouw aan Jezus 
mocht bezegelen met de doop. Mara was 
nog niet uitgesproken of een andere vrouw 
uit de groep vertelde dat haar dochter heel 
graag gedoopt wilde worden. Zo besloten we 
-na erover gepraat te hebben- om dit op 16 
juli jl. te doen. Toen we dit deelden met onze 
kinderen, vertelde Célia dat ze ook wilde. In 
april gaf ze al haar hart aan Jezus en ze was 
aan het bidden dat God haar zou duidelijk 
maken wanneer ze zich zou kunnen laten 
dopen. Op de dag van de doop was het echt 
feest! Yaella voelde zich voorafgaand aan de 
doop wat nerveus en ze wist niet waarom. 
Nadat de andere drie gedoopt waren bleek 
duidelijk waarom; Yaella wilde ook! En zo 
werden er uiteindelijk vier gedoopt in bijzijn 
van familie van over de hele wereld (Zoom) 
en de gemeenschap hier uit Sevilla. We 
sloten af met een maaltijd en waren allen erg 
onder de indruk van de dag!  
 
Community meetings 
De community komt tweewekelijks bij elkaar. 
Henk en ik mochten wat vragen voorberei-
den die we met elkaar zouden beantwoor-
den. We kozen ervoor om te vragen naar 
waar iedereen dankbaar voor is. Dat leverde 
mooie uitwisselingen op. Iedereen deed 
mee, inclusief kinderen en dat was bemoedi-
gend! Gaaf, als kinderen uitspreken waar ze 
dankbaar voor zijn! De community bestaat uit 
hele verschillende mensen; wat ons bindt is 
Jezus en Zijn genade en liefde, maar er zijn 
ook veel verschillen in hoe het geloof beleefd 
wordt. Het is belangrijk dat we als groep de 
eenheid blijven zoeken. De groep zelf bidt 
hier ook voor.  
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Hallo vrienden en familie,  

Wij hoeven dus geen slaven van de angst 
meer te zijn. Nee, God heeft ons een 

andere geest gegeven. Wij zijn door Hem 
aangenomen als kinderen. En doordat zijn 

Geest in ons woont roepen wij:  
“Abba Vader!”   

 

Romeinen 8: 15   

Yaella na de doop!! 
Mara en Victoria maken de keuze 

om zich te laten dopen 
Victoria is zo blij met haar doop 



Open huizen en deuren waardoor mensen 
de gastvrijheid, openhartigheid en de 

liefde van Jezus ervaren. 

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. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

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

naar open      huizen 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Laatst hebben een nieuw gezin leren 
kennen en die zijn nu ook een keer in 
de community geweest. Bid je mee 
dat het een plek van zegen en 
bemoediging mag zijn en tevens een 
plek van eenheid in diversiteit?  
 
Een huis waar men zich thuis voelt 
We hebben al een paar keer gehoord 
van mensen hier dat ons huis een 
plek is waar men zich thuis en 
welkom voelt. Jossie verwoordde het 
zo: “Vanaf het eerste moment dat ik 
bij jullie binnenstapte proefde ik 
vrede”. Zij en haar gezin zijn mensen 
die tot nu toe erg alleen en op 
zichzelf hun geloof beleefden. Hun 
dochter (als enig kind) geniet enorm 
van het vertoeven in ons gezin! Ze 
kent dat niet van huis uit, die 
interactie met broers en zussen.  
 

Een andere vrouw had Hanneke 
uitgenodigd om eens koffie te komen 
drinken en vertelde zo in drie uur 
haar verhaal, haar verdriet en haar 
huwelijksproblemen. Ze voelde zich 
gehoord en wil graag nog eens 
praten.  
 

Afgelopen week had Hanneke een 
filmavond georganiseerd voor de 
vrouwen rondom de film “I still 
believe” over het leven van Jeremy 
Camp. Ook dit leverde weer mooie 
gesprekken op over de hemel, de 
betekenis van lijden en de aan-
wezigheid van God daarin.  

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Dank voor jullie gebed voor ons, we 
ervaren het en putten er kracht uit! 
Dank voor je steun, op wat voor 
manier ook, je bent voor ons een 
zegen!  
 
Lieve groet, 

Een stranddag om de zomervakantie in te 
luiden met Ruben en Sylvia 

Er wordt dagelijks gewerkt aan 
Spaans….niet altijd leuk, wel nodig 

Een feestmaal na de doop 

Yaella heeft haar basisschool  
afgerond in Spanje!! 

Gebedspunten: 

• De verzekeringen blijven een 
gebedspunt. Alle benodigde 
formulieren zijn waar ze moeten 
zijn, we wachten op goedkeuring, 
zodat we in het ziekenfonds 
systeem kunnen.  

• De invoering van de camper 
verloopt traag en moeizaam, we 
hopen de camper te gebruiken 
om te verhuren zodat we daar 
ook een inkomen uit kunnen 
genereren, maar zolang de 
papieren niet rond zijn kan dit nog 
niet. Bid je mee dat dit spoedig 
zal gebeuren?  

• Het hervatten van school voor de 
kinderen, dat de drempel mag 
meevallen.  

• De community, dat we eenheid 
mogen najagen met elkaar en dat 
iedereen zich er thuis mag 
voelen, ondanks verschillen.  

Een 2 daagse naar Portugal met het gezin 
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