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Beste familie en vrienden,
Hallo allemaal! Eindelijk weer een bericht
van onze kant. Heel hartelijke groeten en
(alsnog) Gods zegen voor het inmiddels
begonnen jaar 2017.
Als tekst aan het begin van deze brief
noemen we de oproep van Paulus aan de
Korintiërs om standvastig en onwankelbaar
te zijn. Eigenlijk schrijven we dit als een
oproep aan onszelf. Het valt ons en de rest
van het kerkstichtingsteam in Alcora niet
mee de moed erin te houden. Het geestelijke
klimaat in het dorp is zwaar en neerslachtig
en allemaal hebben we te maken met
moedeloosheid en zin om ‘het bijltje erbij
neer te gooien’ of ‘de handdoek in de ring te
werpen’ zoals het spreekwoord in het
Spaans luidt .
We vragen ons af: Heeft het zin een
gemeente proberen te stichten en te
ontwikkelen in dit dorp? Hoe lang geven we
dit project een kans? Wat doen we hier?
Soms zien we iets van interesse bij vrienden
of buren en hebben we een goed gesprek,
maar tot nu toe zijn dit slechts momenten die
vervolgens (nog?) niet (zichtbaar?) uitgroeien tot een verandering. Als team hebben we
geduld met elkaar, omdat we elkaars
gevoelens hierin begrijpen en delen en ook
omdat we hierin geestelijke strijd herkennen.
We hebben daarom ook gebedshulp van de
kerk van Onda gevraagd en gekregen en ook
van jullie willen we deze hulp vragen.
Reformatie
In 2017 herdenken we 500 jaar Reformatie
en natuurlijk grijpen alle Spaanse kerken en
organisaties dat aan om de Reformatie en
het protestantisme bekendheid te geven. Als
Luther vandaag in Spanje zou wonen, zou hij
in Alcora dezelfde stellingen kunnen
ophangen die hij 500 jaar geleden in
Wittenberg op de deur van de slotkerk
spijkerde. We willen jullie vragen gedurende
dit jaar te bidden om een nieuwe hervorming
in Spanje, een hervorming die ditmaal niet
door vervolging van de kaart geveegd zal
worden.

Over de afgelopen maanden
Wilfred heeft de taken rond bestuur en
leiding
binnen
ECM-Spanje
kunnen
overdragen aan drie collega´s. Op deze
manier is het werk meer verdeeld en is de
werklast voor ieder van de drie beter te
combineren met de rest van het takenpakket.
Met het werk rond het kerkstichtingsproject in
Benicàssim gaat Wilfred voorlopig nog door,
totdat de kritische fase voorbij is en het
project in rustiger vaarwater terechtkomt. Er
is contact gezocht met de kerk die dit project
in het verleden is gestart om beschadigde
relaties te herstellen en samen het werk
weer op te pakken.
In november heeft Wilfred samen met
collega Raquel en drie leden van de kerk in
Onda de cursus “My Life Workshop” gevolgd.
(www.mylifeworkshop.org) Hij heeft nu de
licentie om deze nieuwe manier van
evangeliseren, meer gericht op beleving dan
op kennis, te gebruiken. Wij hopen op deze
manier een andere doelgroep in Alcora,
Onda en Benicàssim te bereiken.
Eind november vierden we weer een
Thanksgivingsavond. Onze Amerikaanse
collega´s José en Raquel begonnen hier een
paar jaar terug mee en aangezien er mensen
zijn die normaal gesproken geen kerkdienst
of samenkomst bezoeken, maar die wel
geïnteresseerd zijn in het vieren van dit
feest, blijven we deze avond erin houden. De
zaal was vol en ons gebed is dat de
deelnemers aan het denken zijn gezet over
wie God is en hoe afhankelijk we allemaal
van Hem zijn. We willen speciaal jullie gebed
vragen voor de zeven vrienden die wilden
komen, maar die op het allerlaatste moment
lieten afweten vanwege diverse onverwachte
omstandigheden.
In december konden we een midweekje naar
Nederland reizen om het vijftigjarige
huwelijksjubileum van Wilfreds ouders mee
te vieren. Fijne dagen, die veel te snel
voorbijvlogen. Daarvoor en daarna zaten we
volop in de kerstperiode. Dit jaar hebben we
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“...wees standvastig en onwankelbaar en
zet u altijd volledig in voor het werk van
de Heer, in het besef dat door de Heer uw
inspanningen nooit tevergeefs zijn”

hervorming

Thanksgivingsavond

Activiteiten met Pleegzorg

Kerstmuziek in een bar

Waar men bezig is met politieke en sociale
hervormingen, willen wij graag de herdenking van
500 jaar Reformatie onder de aandacht brengen en
bidden we om een nieuwe geestelijke hervorming.
helaas de frustratie gehad dat drie van
de evangelisatieactiviteiten op het
laatste moment werden afgelast: het
zingen op de kerstmarkt (weersomstandigheden), kerstmuziek in een bar
(vergunning werd niet verleend) en
deelname aan de optocht op
Driekoningen (een wethouder die z´n
werk niet doet). Andere activiteiten,
zoals de kerstfeestviering met de kerk
van Onda, de kerstmaaltijd voor
gemeenteleden zonder familie en
kerstmuziek in een andere bar,
konden wel doorgaan.

als pleegouders uit te breiden en
oriënteren ons op andere vormen van
pleegzorg. Er zijn veel plannen tot
verbetering van de pleegzorg in onze
provincie, maar zoals gewoonlijk gaat
dit soort overheidsbeslissingen langzaam. Wilfred zou graag meer tijd
willen investeren in de pleegzorg,
maar ondanks vele gesprekken en het
aandragen van ideeën hebben we
hier helaas nog geen duidelijkheid
over. We willen jullie vragen hiervoor
te blijven bidden. Er blijft een groot
tekort aan pleeggezinnen.

De toekomst
In onze vorige brief vroegen we jullie
gebed wat betreft het takenpakket van
Wilfred. De taken in Onda, Alcora,
Benicàssim en de provincie blijven
gewoon doorgaan en Wilfred geniet
vooral van het werk als coach met
enkele personen die in hun leven
crises doormaken. Ook het werk als
coach binnen M-4, waarin hij gemeentestichters begeleidt, gaat gewoon
door. Op provinciaal niveau is Wilfred,
naast het preken in verschillende
kerken, met drie andere mannen (uit
diverse kerken) weer een mannenweekend aan het organiseren. Dit jaar
is het thema “Een man naar Gods
hart” en we hopen dat vele (nog) nietchristenen de uitnodiging aannemen.
Verder hopen we in Alcora voor Pasen
weer een fotowedstrijd te organiseren
waarin het geloof centraal zal staan.
Ook met pleegzorg gaan we gewoon
door. Het kleine meisje dat we sinds
september in huis hebben, doet het
goed en is een gezellige en sociale
peuter. We denken erover onze taak

Tot slot
Heel hartelijk dank voor jullie
ondersteuning
en
gebeden
en
nogmaals willen we jullie vragen te
blijven bidden om bekering van de
inwoners van Alcora, om bescherming
en standvastigheid van de jonge,
kwetsbare kerken en om een
ommekeer in het geestelijke klimaat
van dit land.

Hartelijke Groeten,

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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