Psalm 107:6, 13, 19, 28

Beste familie en vrienden,
De Bijbel is in alle opzichten een boek vol
goede raad. En goede raad, wijsheid en
richting hebben we allemaal zoveel nodig!
In het werk via El Buen Samaritano en in het
opvoeden van de pleegkinderen proberen we
zoveel mogelijk van Gods wijsheid door te
geven. In gesprek met mensen is het pijnlijk
en triest te horen hoe schadelijk het leven op
deze aarde zonder de richtlijnen van onze
Vader is. Tegelijkertijd motiveert het ons om
te blijven delen hoe groot Gods genade is en
op te roepen tot bekering en te vertellen dat
een leven in vrede met Hem mogelijk is.
Psalm 107 geeft dit heel bijzonder weer door
mensen in verschillende situaties te
beschrijven (in lijden, zonde, gevaar). Hoe
moeilijk de situatie ook is, de Heer redt
wanneer men Hem aanroept. Ons gebed
blijft dat de inwoners van l´Alcora en Onda
tot inkeer komen en de Heer aanroepen.
Verhuizing van Minerva
Zes jaar lang hebben we intensief met
Minerva en haar gezin opgetrokken. Ze heeft
zoveel meegemaakt na het overlijden van
haar man. We herinneren ons die eerste
keer dat ze ‘zomaar’ het zojuist geopende
kerkzaaltje in l´Alcora binnenliep, omdat ze
vanuit haar huiskamer de muziek hoorde en
het gevoel had dat God haar riep. Een grote
stap voor iemand met straatvrees en
chronische depressie. Ze bekeerde zich en
tegelijkertijd kreeg ze de uithuisplaatsing van
haar beide tieners te verwerken. Zo begon
een lang traject waarin ze stapje voor stapje,
al worstelend, uit de diepe ellende kwam. Nu
zien we haar vaak lachen. Ze noemt zichzelf
een ‘dom schaap, maar met de Heer als
Herder´. Afgelopen oktober is ze naar haar
geboortedorp Burriana verhuisd. We vragen
jullie voor haar te bidden. Voor standvastig-

heid, voor aansluiting bij de kleine kerk daar,
voor haar getuigenis naar haar familieleden
en vroegere buren en kennissen toe. En voor
de relatie met haar kinderen, die inmiddels
bijna volwassen zijn en waar ze dagelijks
contact mee heeft.
Haar vertrek maakt ons als groepje in
l´Alcora nog kleiner. Het kost ons moeite om
door te gaan en regelmatig vragen we ons af
of het nog de moeite waard is het kerkzaaltje
open te houden. Willen jullie ook hiervoor
bidden?
M4
Na de jaren van opstarten, bekendmaken en
uitproberen, komt M4 (een toerustend
netwerk voor gemeentestichting) nu in een
nieuwe fase terecht. We zijn bezig ons
officieel als stichting te registreren en de
materialen van de online scholing worden
vernieuwd. Ook starten we in januari 2021
een nieuw programma, M4-Ready, gericht op
jongeren. Het is een voorbereidend traject
van negen maanden dat uitloopt in M4, dat
twee jaar duurt. De coronamaatregelen hebben het werk voor M4 behoorlijk veranderd.
Alle vergaderingen en trainingen zijn nu
online. Het was even aanpassen, maar het
voordeel is dat het dynamischer is en dat het
veel reistijd en kosten bespaart.
El Buen Samaritano – opvangcentrum
Deel van het werk voor El Buen Samaritano
is aanspreekpunt zijn voor mensen uit onze
regio die geïnteresseerd zijn in het
opvangcentrum. Op soms de vreemdste
momenten van de dag krijgen we een
telefoontje van iemand die meer wil weten
over het opvangcentrum in Córdoba en of hij/
zij daar misschien terecht kan. Soms blijft het
hierbij. Soms volgt er een intakegesprek. Dat
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Zij riepen in hun angst tot de Heer –
Hij heeft hen gered uit vele gevaren

waarheid

Wij verlangen dat het Evangelie in al zijn kracht
en schoonheid duidelijk hoorbaar mag zijn
zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten.
kan uitlopen op de conclusie dat op dit
moment een opname in het opvangcentrum niet de beste stap is. Maar zo
af en toe zien we iemand inderdaad
vertrekken naar Córdoba. Momenteel
is er één man hier uit de buurt die in
het centrum zit. Willen jullie voor hem
en de andere bewoners bidden? Dat
ze net zoals de genoemde mensen in
psalm 107 de Heer zullen aanroepen
in hun nood?

Een dagje uit met de kinderen

Eindelijk weer een presente Bijbelstudie

Pleegzorg
Onze puber woont inmiddels alweer
bijna een jaar bij ons. We zijn blij en
dankbaar dat, na een half jaar continu
thuis zitten, in september eindelijk de
scholen weer begonnen. Gedurende
de zomermaanden hebben we ook
voor een baby mogen zorgen. Dat
was een welkome afleiding en we
hebben er alle drie van genoten. De
puber heeft nog een lang traject te
gaan en we vragen jullie gebed voor
haar.
Tot slot
We horen ook vanuit Nederland dat
het coronavirus het samen kerk zijn
erg beïnvloedt. Ook hier hebben we
daaronder te lijden en het doet ons
verdriet te zien hoeveel werk van jaren

verloren lijkt te gaan. De kerk in Onda
gaat door moeilijke tijden heen en
soms lijkt het alsof er niets van ons als
gemeente overblijft. Maar tegelijkertijd
zijn er ook lichtpuntjes zoals een jong
christelijk echtpaar uit Oekraïne dat in
Onda is komen wonen. Zij brengen
nieuwe energie en hebben zin om een
jongerengroep te beginnen. We danken God voor dit echtpaar en bidden
dat de jongerengroep van start kan
gaan en tot zegen zal zijn voor de
deelnemers, de kerk als geheel en
ook nieuwe mensen zal bereiken.
Nog even en dan is het weer kerst.
Ondanks de misschien moeilijke omstandigheden blijft het herdenken van
de geboorte van Christus bij uitstek
een gelegenheid om de liefde van
God te vieren. De liefde van God die
nooit ten einde komt!
Gezegende feestdagen,

Wilfred & Marisa
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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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