Beste mede zendingswerkers
God toezingen op een heuvel
Op Paasochtend, op een van de heuvels in
de buurt, samen met een paar mensen God
toezingen. Dat was een bijzonder moment.
Een jonggelovige, alleenstaande vrouw uit
onze kerk gaf later in de dienst een
getuigenis. Ze vond het zo fijn om samen met
andere christenen buiten het kerkgebouw
God toe te zingen. Ze is hier helemaal alleen
met haar kindje. De rest van haar familie
woont ergens anders in de wereld. Er zijn
veel meer mensen in onze gemeente die als
enige christen zijn in hun familie. Onder hen
ook een paar jongeren. Wat gaaf om te zien
dat zij zelf heel bewust voor Jezus Christus
kiezen en dat ze zich ook inzetten in de
gemeente, bijvoorbeeld in de muziekgroep.
Wouter raakt steeds meer betrokken bij deze
groep. Samen met de voorganger probeert hij
met de muziekgroep na te denken over wat
muzikale aanbidding is, welke liederen je
uitkiest als zangleider en hoe je van
willekeurige
liedjes
met
verschillende
onderwerpen, ritmes en toonsoorten één
geheel kunt maken. Hoe kunnen we van het
zingen van ‘wat liedjes’ tot een punt komen
dat je mensen de gelegenheid biedt om de
Heer te aanbidden met muziek, met heel hun
hart en heel hun verstand.
Portugese whats-app
Niet alleen Wouter vindt langzaam zijn plek,
ook ik, Maaike. Ik ga nu naar de
‘vrouwengroep’ en de onlangs gestarte ‘jonge
vrouwengroep.’ Er blijkt onder tienermeiden
en jonge vrouwen de behoefte te leven om
samen te komen. Ze willen betrokken zijn bij
elkaar, elkaar dagelijks bemoedigen en
elkaar ondersteunen in hun leven met Jezus.
Een aantal van deze vrouwen is
alleenstaande moeder. Het doet hun goed
om ervaringen te delen en voor elkaar te
bidden. "Draag elkaars lasten, zo leeft u de
wet van Christus na" (Gal 6:5). Wat een
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bemoediging te zien dat deze vrouwen met
Christus dapper hun weg zoeken in het leven
en daarmee een getuigenis afgeven aan de
mensen om hen heen. Er is ook een ‘whatsapp’-groep gemaakt om gebed te vragen en
sommige dagelijkse dingetjes te bespreken.
Dit vormt voor mij, Maaike, een nieuwe
uitdaging: Portugees leren is één ding, maar
dan alle afkortingen/woorden in een chat, dat
is andere koek. En zo kunnen we ook in deze
fase van voornamelijk taal- en cultuurstudie
al meewerken.
Volgens onze collega's en Portugezen om
ons heen gaan we erg snel met het leren van
de taal. Zelf vinden we het allemaal wel
meevallen en willen we natuurlijk dat het veel
sneller zou moeten gaan. Wouter heeft al een
keer een gedeelte in de voordienst geleid.
Onze collega's zeggen dat hij daar erg trots
op mag zijn dat hij dat nu al doet. Dat zijn we
dan ook. In onze kerk is het gebruikelijk om
soms getuigenissen te delen. Af en toe delen
wij ook iets en dat gaat dan (meestal) in het
Portugees. We merken ook echt al een
verschil in de benadering van mensen in
onze omgeving naarmate we de taal meer
meester worden.
De gesprekken krijgen meer inhoud,
bijvoorbeeld over de onderwerpen uit het
nieuws of uit ons leven. Onze kring van
contacten groeit langzaam en daar zijn we blij
mee! De meiden hebben een veel betere
uitspraak en ze corrigeren ons ook
regelmatig. Dat doet ons dan wel weer
glimlachen. Het gaat goed met ons, we
hebben zo onze momenten dat het even
moeilijk is en we de dingen van Nederland
missen. Maar dat hoort erbij. God geeft ons
kracht om door te gaan. We kijken uit naar
welke werkzaamheden we steeds meer
kunnen gaan oppakken. Hij die getrouw is zal
het ons laten weten.
Mandarijnen
Zo nu en dan plukken we mandarijnen uit de
tuin van de buurvrouw (met toestemming
natuurlijk). Die leggen we dan op de tafel,
naast alle broodjes en chocoladecakejes die
er liggen, bij het gemeentstichtingsproject
Alta Cristã. Dat resulteert in een gezellig
samenzijn rondom de tafel én prullenbak,
voorafgaand aan de dienst. Eten bindt, zeker
hier in Portugal. Onlangs zijn in Alta Cristã
huisgroepen gestart. Dit lijkt goed aan te
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“Op Paasochtend, op een
van de heuvels in de buurt,
samen met een paar mensen
God toezingen.”

verlangt gerechtigheid

Cláudio weer vrij

Alle moeders op een rijtje

eten en ontmoeten na de kerk

Wouter in het muziekteam

Wij willen jonggelovigen in Portugal toerusten om
discipelen van Jezus Christus te zijn.

slaan. Het verstevigt de onderlinge
band én de interesse in het Evangelie. Elke groep ontmoet elkaar op
een andere dag en tijdstip. Vooral de
kringen voor jongeren en vrouwen
worden goed bezocht. Een gebedspunt is dat er relatief weinig mannen
deelnemen. We gaan erover brainstormen hoe we ook hen kunnen
bereiken.
Cláudio
Al geruime tijd vertellen we u over
Cláudio. De jongen die op straat
leefde, in huis is opgenomen door
Maria en uiteindelijk heeft besloten
om zijn straf, die nog open stond, uit
te gaan zitten. Begin maart is hij
vrijgekomen. De eerste twee weken
woonde hij weer bij Maria. Maar nu is
hij vertrokken. Zonder verdere
aankondiging. In de gevangenis had
hij blijkbaar ergens een baantje met
woonruimte kunnen regelen. Hij zit
nu zonder verdere vrienden en
bekenden op 45 minuten van
Lissabon. Hij werkt hard. Af en toe
neemt hij contact met ons op. Dan
horen we verveling en eenzaamheid
in zijn stem. Als we er naar vragen
dan is er niets aan de hand. Het is
moeilijk voor Maria (voor ons en ook
de anderen) om te zien hoe hij zich
terugtrekt van de mensen die hem de
afgelopen jaren hebben geholpen.
We bidden dat hij Jezus niet van zich
af zal duwen en dat deze nieuwe
ervaringen hem zullen helpen te
groeien in volwassenheid.
Stakingen
Er is veel gaande in Portugal. Er
komen steeds meer stakingen. Iets
wat de Portugezen voorheen bijna
nooit deden. Elke maand staakt het
personeel van de metro wel een keer
en begin mei staakten de piloten van
vliegmaatschappij TAP. De bedrijven
willen korten op allerlei sociale
voorzieningen. Mensen zijn benauwd
om hun toekomst. We bidden dat er
een goede overeenkomst gesloten
mag worden tussen werkgevers en
werknemers. Om ons heen zien we
ook de werkeloosheid. Onlangs is er
een broeder naar Engeland verhuisd
en een zuster naar Angola. En van
de jongeren is er zo'n 40% werkeloos. We weten en bidden dat God
voorziet. Hun toekomst is in Christus!

Thuis Front Team
In de laatste brief van de TFT
maakten we melding van een aantal
vacatures. De vacature van gebedscoördinator is opgevuld. Aart
en Martie Visch zullen deze taak op
zich nemen: van harte welkom!
Mark Brussel heeft zijn taken neergelegd. Hij verwacht deze zomer
met zijn gezin naar het buitenland
te verhuizen om daar de Heer te
dienen in een gemeente. Mark,
ontzettend bedankt voor je bijdrage
en we bidden je goede tijd toe.
Wist u dat we ook een blog hebben?
Op www.toorren.net plaatsen we zo af
en toe wat meer alledaagse stukjes
tekst die bijvoorbeeld niet in de
nieuwsbrief passen. Neem u gerust
eens een kijkje. Dank u wel voor uw
betrokkenheid, gebeden en ondersteuning.
Met vriendelijke groeten,

Wouter & Maaike
Jolijn, Noraly & Boaz
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