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‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot 
de troon van de genade, opdat wij 

barmhartigheid verkrijgen en genade vinden 
om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’ 

 

Hebr 4:16 

De zomer is officieel voorbij, maar met de 
temperatuur in Portugal nog steeds 
bovengemiddeld is de herfst nog niet echt 
begonnen. Er zijn aan het begin van de 
zomer al veel bosbranden geweest en nu 
aan het einde laaiden ze weer op. Vele 
mensen raakten huis en haard kwijt maar 
nog erger ook geliefden en familieleden.  
 
Het is een periode van groot verdriet. 
Tegelijkertijd zien we ook dat God aan het 
werk is. We hoorden een verhaal over een 
vrouw uit een baptistengemeente in het 
noorden. Haar huis was omgeven door het 
vuur en zij zou zeker alles verliezen, inclusief 
haar leven. Zij is, samen met haar gemeente, 
gaan bidden voor bescherming. Op de 
bijgevoegde foto kunt u het resultaat van dat 
gebed zien. God is Heer en Heerser over 
alles. Dat ervaren we ook in ons eigen leven, 
ook nu we een drastisch besluit moeten 
nemen, waarover meer in deze nieuwsbrief. 
 
Kidsclub 
In oktober zijn we begonnen met een 
maandelijkse kidsclub. Het vindt elke derde 
zaterdag van de maand plaats en lijkt qua 
opzet op de vakantiebijbelclub. Zang, het 
evangelie, knutselen en spel zijn de 
belangrijkste ingrediënten van deze ochtend. 
Teresa en Moises waren de eerste twee 
kinderen die kwamen. Deze broer en zus 
komen uit een gezin dat emotioneel en 
financieel geen stabiele basis heeft. We 
halen ze eigenlijk altijd op en dan is vader 
nooit thuis. Moeder doet haar best om goed 
voor ze te zorgen, maar ze moet veel werken 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Bidt dat 
iedereen van het team hun talenten zal 
inzetten en dat God ons de juiste woorden 
mag geven om deze kinderen, en de nieuwe 
die gaan komen, hoop te bieden door hun 
relatie met God. 

Restaurant 
Naast het gebouw van de kerk zit een klein 
restaurantje dat heel goed loopt. De 
eigenaar, Nuno, is een heel vriendelijke man 
en staat open voor het evangelie. De chef-
kok van het restaurant heeft een broer die 
voorganger is in een kerk in Brazilië en de 
bediening is er heel vriendelijk. Maaike maakt 
elke maandag het kerkgebouw schoon en 
gaat daarna in het restaurantje aan het werk 
met het de administratieve kant van het 
zendingswerker zijn. Ze wordt een van de 
reguliere bezoekers en de oudere dametjes 
en heertjes die er komen eten en koffie 
drinken beginnen haar te herkennen en aan 
te spreken. Dit is een zegen en de eerste 
stap naar het bouwen van relaties en het 
delen van het evangelie. 
 
Portugal of Hongarije 
Afgelopen zomer brachten een oom en tante 
van Maaike ons een verrassingsbezoekje. 
Heel erg leuk en gezellig. Tijdens een van de 
gesprekken kwam ter sprake dat mijn tante 
zich zo verbaasde over hoe arm Portugal is. 
Ze vergeleek het met Hongarije.  Ze had zich 
niet gerealiseerd dat de geschiedenis van 
Hongarije en Portugal zo op elkaar lijken. In 
vroegere eeuwen waren beide landen 
groeiende economieën en cultureel gevierde 
landen. Maar door de dictatuur en het 
communisme zijn de landen afgebrokkeld. Nu 
moeten ze zich beide weer opbouwen en het 
verleden een plekje geven terwijl ze niet goed 
weten hoe vooruit te komen.  Er zijn zeker 
mooie initiatieven! Maar het volk blijft 
zoekende naar iets waardoor ze niet steeds 
geconfronteerd worden met hun eigen trieste 
geschiedenis. Het collectieve minderwaardig-
heidscomplex van de Portugezen is een feit 
waar wij rekening mee moeten houden.  De 
60.000 mensen in de wijk Lumiar hebben nog 
niet gehoord dat ze in Christus een nieuwe 
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Wij willen jonggelovigen in Portugal toerusten om 
discipelen van Jezus Christus te zijn. 

Portugal 
verlangt gerechtigheid 

Wouter en Noraly spelen  
en zingen samen in de kerk 

gesproken had. Ze had haar verteld 
hoe ze Hem ontmoet had en hoe Hij 
haar hart vult met liefde en hoe blij ze 
is dat ze een kind van God mag zijn 
nu. Aan het einde van het gesprek 
vroeg de huisgenoot of ze het niet de 
hele tijd over haar vriendje had 
gehad. Zo verliefd klonk ze. Tatiana 
kon alleen maar bevestigen dat God 
de liefde van haar leven is en dat 
niets haar kan scheiden van die 
liefde. 
 
Extra nieuws 
Zoals u weet heeft Wouter de 
afgelopen 2 jaar op een callcenter 
gewerkt om onze financiën aan te 
vullen. Met als gevolg dat Wouter 
minimaal tijd over had voor het 
zendingswerk. Maar zonder het loon 
van zijn werk hadden we hier niet 
kunnen blijven.  Helaas moeten we u 
nu vertellen dat het werk van Wouter 
tot een einde gekomen is: De klant 
waar hij voor werkte heeft het 
Nederlandse project gestopt. Dit 
betekent aan de ene kant dat hij zich 
weer volledig kan focussen op het 
zendingswerk, maar aan andere kant 
betekent het dat we het komende 
jaar een onoverbrugbaar  financieel 
tekort  hebben.  
 
Samen met de TFT en ECM hebben 
we besloten om in januari 2018 voor 
een half jaar terug naar Nederland te 
komen. Tijdens deze periode zullen 
we moeten zorgen dat onze 
ondersteuning op niveau komt zodat 
we door kunnen gaan met de 
werkzaamheden van het verkondigen 
van het evangelie aan de 60.000 
mensen in Lumiar, Lissabon, die God 
nog niet kennen. 
 
We bidden ervoor en vertrouwen 
erop dat we minimaal 50 mensen 
vinden die ons met bijvoorbeeld €20,- 
per maand kunnen ondersteunen 
zodat we in de zomer terug kunnen 
naar Portugal om de jonge gelovigen 
te ondersteunen om discipelen van 
Jezus Christus te zijn. 

 
Tot slot 
Zoveel mensen om ons heen gaan 
verloren, ons hart bloedt voor hen. We 
zien zoveel lijden en eenzaamheid, 
zoveel geestelijke armoede en 
duisternis. We weten ons geroepen 
hier in Portugal en we houden van de 
mensen. Het breekt ons hart om de 
mensen in Lumiar voor 6 maanden 
achter te moeten laten. We beginnen 
net meer contact te krijgen en diverse 
activiteiten waarin wij een rol hebben 
beginnen te lopen. We zien God aan 
het werk! Bid u alstublieft ook voor de 
mensen in Alta Cristã tijdens de 
periode dat wij in Nederland zijn.  
 
Bid ook dat we met genoeg financiële 
ondersteuning terug mogen komen 
om Gods werk voort te zetten. 
 
Hartelijk dank voor alle ondersteuning 
in gebed en financiën. We kijken vol 
verwachting uit naar wat de Heer 
verder gaat doen. 

Lumiar, de wijk waarin we werken 

schepping zijn. Het geeft ons de mooie uitdaging om te laten zien dat je voor 
Christus waardevol bent en dat we erfgenamen zijn van een geweldige Vader die 
een magnifiek koninkrijk voor ons bereid. 
 
Jeugdwerk 
Maaike is nog steeds betrokken bij het jeugdwerk in Alta Cristã. Het groepje is 
aardig gekrompen omdat van de 4 jongelui er 3 naar het buitenland verhuisd zijn. 
Maar we zijn God dankbaar dat er een aantal nieuwe jonge mensen naar Alta 
Cristã gekomen zijn die studeren. De groep varieert nu van 14- tot 24-jarigen. Het 
is zo leuk om de verschillende mensen bij elkaar te hebben. De meesten zijn in 
het laatste jaar tot geloof gekomen, maar willen radicale getuigen van Jezus 
Christus zijn. Tatiana vertelde laatst dat ze met een huisgenoot over Jezus 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

Wouter & Maaike 
Jolijn, Noraly & Boaz 

De kidsclub van afgelopen zaterdag 

Voor de periode van januari tot 
ongeveer de zomervakantie zijn 
we op zoek naar woonruimte in 

Ermelo. Het liefst met 3 
slaapkamers. Als u iets weet of 

met ons van huis wilt ruilen, 
horen we het graag. 
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