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Beste betrokkenen bij de uitzending van 

Wouter en Maaike, Jolijn, Noraly en Boaz, 

Na een zorgvuldig proces en grondige afwegingen hebben 

Wouter en Maaike besloten dat het tijd is om terug te keren 

naar Nederland en hun bediening in Portugal af te ronden.  

De afgelopen week hebben Wouter en Maaike, in 

afstemming met ECM en de TFT, de knoop moeten 

doorhakken dat het gezien het grote financiële tekort van 

ruim € 10,000 per jaar onhoudbaar is om te streven naar de 

voortzetting van de bediening in Portugal. Het was ondoenlijk 

voor Wouter om op langere termijn zijn baan in een 

Nederlands callcenter in Lissabon voort te zetten, wat hem 

inclusief reistijd zo’n 60/70 uur per week kostte voor een 

fractie van het minimumloon in Nederland. Het tekort werd er 

bovendien niet mee gedicht. Niet alleen voor Wouter is dat 

onhoudbaar, dat geldt voor het hele gezin. Parttime 

alternatieven bleken niet voorhanden. God heeft in hun 

uitzending telkens op wonderbaarlijke manieren voorzien 

door precies het nodige te geven als niets meer mogelijk 

leek. Zo gaf God steeds moed om door te gaan en de 

garantie van Zijn nabijheid. Maar een structurele oplossing 

kwam er niet, waardoor de focus op het werk hevig op de 

proef werd gesteld. Wij telden met Maaike en Wouter alle 

zegeningen door de jaren van hun uitzending heen, in het 

besef dat Gods grootheid ons niet ontslaat van onze 

menselijke inspannings-verantwoordelijkheid. Ook als 

thuisblijvende achterban mogen wij onze uitgezonden 

arbeiders het loon waardig keuren. 

Als zendingsorganisatie weten wij uit ervaring dat dit 

geestelijk heel zware trajecten zijn. Des te meer als een 

uitzending in zwaar weer terecht is gekomen. En zwaar weer 

was het zeker voor de familie Van der Toorren. Niet door 

verschil van inzicht over wat er moest gebeuren of door 

tegenvallende respons, of door harde grond in geestelijke 

zin, maar door aanhoudende moeite de uitzending te 

financieren. U las erover in de laatste nieuwsbrief waarin hun 

verlof naar Nederland voor een campagne werd beschreven. 

Het uiteindelijke besluit tot terugkeer naar Nederland is de 

uitkomst van een biddend proces waarin Wouter en Maaike, 

gesteund door een kleine groep van direct bij hun leven en 

bediening betrokken broeders en zusters en enige externe 

begeleiding hebben gezocht naar Gods leiding.  

In zo’n afwegingsproces spelen niet alleen gehoorzaamheid 

aan God en beschikbaarheid als arbeiders in de oogst een 

rol, maar komen ook allerlei persoonlijke factoren om de 

hoek kijken. De impact op je gezin waar je 

verantwoordelijkheid ligt, je verlangen om op een bepaalde 

manier te mogen dienen, passend bij de gaven en talenten 

die je hebt ontvangen en tegelijkertijd rekening houdend met 

alle praktische mogelijkheden en onmogelijkheden. Biddend 

op zoek naar de Goddelijke rode draad door je missionaire 

roeping en bediening. God opent deuren, maar wat als 

deuren ondanks je gebed gesloten blijven? 

Uw betrokkenheid bij Wouter en Maaike en hun uitzending 

naar Portugal is een belangrijke bemoediging, ook al hebben 

ze met ons samen moeten besluiten dat de totale 

toegezegde financiële steun onvoldoende is voor een 

stabiele uitzending voor hen als gezin voor de komende 

jaren. 

Wij vragen u uw betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

voor Wouter en Maaike nog even voort te zetten.  

Met ‘nog even’ bedoelen wij in eerste instantie door hen een 

vangnet te bieden in Nederland. Terugkeer uit geloofszen-

ding met giften uit een achterban geeft immers geen 

onmiddellijke aanspraak op steun van de uitkerende 

instanties. Wouter en Maaike en de kinderen zullen de 

komende tijd in Nederland benutten om op adem te komen 

van de turbulentie, hun plek weer te vinden ook op scholen 

voor de kids en zich te bezinnen op hun roeping in eigen 

land, al dan niet in combinatie met een betaalde werkkring. 

De opgedane praktische en geestelijke ervaring in het 

missionaire werk in Portugal mag ook in Nederland vrucht 

dragen. Zij ervaren een voortgaande roepstem om betrokken 

te blijven bij Gods werk in Europa, in het besef dat ook in 

eigen land voldoende missionaire uitdagingen liggen. 

Wouter en Maaike zullen met Alta Crista verbonden blijven, 

ook al worden hun verantwoordelijkheden nu aan het lokale 

team overgedragen. Vanuit Nederland zullen zij 

ambassadeurs blijven voor steun aan het belangrijke werk in 

Portugal. 

Dankbaar voor betrokkenheid rekenen wij op uw voortgaand 

gebed, zorg en financiële ondersteuning. Wij zullen u op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen.  

In Zijn dienst verbonden, 

 

Hans Kuijpers 

 

 

 

Directeur ECM Nederland 

Deventer, 28 juni 2018 



Wederom een nieuwsbrief uit Nederland. Voor mij huppen de 

vogels in de tuin. Ze maken zich niet druk om de dag van 

morgen omdat hun Schepper voor hen zorgt. Van deze 

waarheid kunnen wij zeker getuigen. God is zo trouw 

geweest de afgelopen jaren dat we in Portugal geweest zijn 

en nu dit half jaar in Nederland. Hij is altijd voor ons blijven 

zorgen! Groot is Zijn trouw! 

 

Debrief/ evaluatiemoment 

De afgelopen weken hebben we als gezin de afgelopen vier 

jaar onder de loep genomen en stilgestaan bij wat er 

allemaal gebeurd is in Portugal. Als we dan zo de afgelopen 

jaren bezien, zien we dat er heel veel zorg, constante 

veranderingen en strijd is geweest. Zeker bij ons, maar ook 

bij de kinderen! 

We hebben Gods leiding echt ervaren in het vinden van een 

baan in Portugal. Maar deze baan in combinatie met het 

missiewerk is hetgeen wat ervoor gezorgd heeft dat we op dit 

moment een pas op de plaats moeten doen. Werkweken van 

70 uur in een andere cultuur, een gezin laten bloeien en 

ondersteunen en jezelf constant moeten geven heeft onze 

emotionele en geestelijke voorraden opgesnoept.  Gelukkig 

zien we ook dat God ons erdoor geleid heeft en gezorgd 

heeft voor een tijd van rust in Nederland. Die rust hebben we 

nog niet teruggevonden, maar we zijn op de goede weg.  

 

Financiën 

We willen graag verder blijven werken aan de missie in 

Portugal. Wetende dat dit niet goed tot zijn recht zou komen 

als Wouter fulltime blijft werken betekende dat we tijd nodig 

hadden voor fondswerving. Afgelopen half jaar heeft dan ook 

in het teken gestaan van fondswerving. We hebben heel veel 

nieuwe mensen als ondersteuner mogen toevoegen, en daar 

zijn we zeer dankbaar voor! Het is zo fijn om te ervaren dat 

mensen Gods werk willen ondersteunen. Helaas is gebleken 

dat, ondanks de groei, de financiële steun niet genoeg is om 

voor langere tijd terug te keren naar Portugal. 

In overleg met ECM hebben we dan ook besloten om in 

augustus 2018 terug te keren naar Nederland.  

Deze keuze maken we met een verscheurd hart. We vinden 

het heel moeilijk om een gemeente als Alta Crista los te 

moeten laten, wetende dat er in de wijk nog zoveel mensen 

zijn die Gods liefde en trouw nog niet kennen. Wetende dat 

onderwijs over onze Heer en Heiland jonggelovigen zal 

sterken in hun discipel zijn. Maar tegelijkertijd hebben we 

vrede met de keuze omdat het voor ons en ons gezin op dit 

moment het beste is. We geloven dat God dit ook zo leidt. In 

die gerustheid mogen we onze verantwoordelijkheden 

overgeven aan de Portugese leidinggevenden. 

 

Toekomst 

God heeft nog steeds een plan voor ons, ook hier in 

Nederland. Samen met ECM zullen we gaan kijken op welke 

manier we betrokken kunnen blijven bij Gods werk in Europa. 

We willen nog steeds jonggelovigen uitdagen om discipelen 

van Jezus Christus te zijn en ons verlangen om direct daarbij 

betrokken te zijn leeft. Hoe we dat verlangen en die visie 

vorm gaan geven, weten we nog niet concreet, maar we 

hopen dat u ons de tijd en financiële steun wil blijven geven 

om Gods weg daarin te zoeken. We zullen u zeker op de 

hoogte houden over de toekomst. De wetenschap dat die in 

Gods Hand ligt, brengt vrede en vertrouwen in ons hart.   

Mocht u vragen hebben, dan willen we u vragen om contact 

op te nemen met ECM Nederland of met een van onze TFT-

leden.   

Tijdens onze tijd in Portugal hebben we vele zegeningen 

mogen zien. We hebben ons kunnen inzetten voor het 

Evangelie op diverse plekken en op verschillende manieren. 

Dank u wel dat u dat mede mogelijk heeft gemaakt de 

afgelopen jaren. 

 

In Christus verbonden, 

Wouter en Maaike van der Toorren. 

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   

Wouter & Maaike zijn financieel afhankelijk van giften. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of 

op: NL02INGB0000254997 BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v. “fonds v.d. Toorren” | 

 
ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer – Nederland  

0570-637537  ecmnederland@ecmi.org  
www.ecmnederland.nl/toorren 
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Ermelo, 28 juni 2018 

Lieve broeders en zusters, 

Alta Crista wil jonggelovigen in Portugal toerusten 
om discipelen van Jezus Christus te zijn 

Portugal 
verlangt gerechtigheid 
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