Lieve familie en vrienden
Sinds enige tijd ondersteunt u onze
zendingsplannen voor Portugal in gebed
en/of financieel. We willen u in deze brief
danken voor uw steun en informeren over
de stand van zaken.
Terugblik
Het is al weer even geleden dat we u geschreven hebben. Is er dan niet zoveel gebeurd laatste tijd? Zeker wel! Vooral op geestelijk vlak. Sinds het begin van onze zendingsplannen hebben we allerlei activiteiten
ontplooid om te vertellen van onze missie
plannen. We hebben verteld van de geestelijke nood die er in Portugal is en van de
roeping die wij zo sterk ervaren om het Evangelie daar te verspreiden. Op diverse plaatsen hebben we dit mogen uitdragen. Er raakten mensen betrokken door gebed en financiële ondersteuning. Op een zeker moment
bleef financiële groei verder uit. Het leek erop
alsof we niet verder kwamen. Dit heeft ons op
de proef gesteld. Hadden we de wil van God
dan niet goed verstaan? Handelden we nu
misschien uit eigen kracht? Deze en andere
vragen hebben we in gebed bij God gebracht.
En God heeft antwoorden gegeven. Door Bijbelteksten, passie in ons hart en in gesprekken met andere mensen heeft Hij onze
roeping weer bevestigd. God zei:”..maar wandel nederig en doe recht aan Mij.” Het belangrijkste in ons leven is Hem te volgen, dagelijks een discipel van Jezus Christus te zijn,
waar we ook zijn of naar toe gaan. Ook de
uitbreiding van de TFT en het opbouwende
enthousiasme van deze ondersteunde mensen zien we als verhoring van onze gebeden.
En dus gaan we vol vertrouwen verder.
Portugal wacht op ons
De zendingwerkers van ECM Portugal zitten
met smart op ons te wachten. Er is veel in
beweging, zoals u in onze vorige nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen. Bijvoorbeeld in
Alta de Lisboa, bij Ricardo en Priscilla Malgalhaes. Na een lange tijd van contacten op-

Gemeentestichting en –opbouw

bouwen zijn daar steeds meer mensen die
meer willen weten van Jezus. Allerlei activiteiten worden nu gestart, zoals de Alpha
Cursus waarin mensen kennis maken met
het Christelijke geloof. En een Bijbelstudiegroep waar vrouwen samen in de Bijbel
willen onderzoeken hoe ze een vrouw naar
Gods hart kunnen worden. In de mail waarin
Ricardo dit vertelde schreef hij ook: “My
friend, we need prayers, we need people for
this important time in the project”. Dit is een
ontzettende bemoediging voor ons! De veldleider Peter Crawford heeft aangegeven dat
we na een periode van taalstudie waarschijnlijk
ingezet
zullen
worden
bij
gemeentestichting en opbouw. We kunnen
bijna niet wachten om daar een begin mee te
maken. Voor meer informatie over praktische toekomstige werkzaamheden, kijk op
onze blog (www.toorren.net/update)
En nu?
Maar hoever staat het nu met de plannen? Wij zijn er klaar voor, maar helaas
bleek afgelopen zomer dat de financiële
ondersteuning, inclusief toezeggingen, niet
toereikend was. Samen met ECM en andere ‘professionals’ hebben we goed gekeken naar waar we, naast bidden, zelf en
met ons thuisfrontteam stappen konden
zetten. Afgelopen maand hebben we door
Gods hand een aantal positieve wendingen mogen zien, waaronder een toename van
de financiële ondersteuning. Vandaar dat we
in overleg met ECM en de broederraad
van onze kerk met goede moed (al moet
de ondersteuning nog flink groeien!) voor
het laatst naar een hopelijke vertrekdatum
toe willen werken. We bidden dat op 25
maart het minimaal 80% van benodigde
budget binnen is, dan wel is toegezegd,
zodat we in de zomer kunnen vertrekken.
Is die ondergrens niet bereikt dan zal dat
het einde betekenen van de huidige plannen. Een laatste spannende periode dus.
Vrijwel alle zaken die nu nog geregeld
moeten worden zijn afhankelijk van deze
definitieve beslissing. Samen met u kijken wij
uit naar een spoedig vertrek naar Portugal.
Het wachten is dus nog op voldoende ondersteuning. Zo is het belangrijk dat wie mondeling steun heeft toegezegd, dat voor 25
maart ook concreet gaat doen, liefst per
direct of anders vanaf via een toezegging
vanaf vertrek. Dat kan kenbaar gemaakt
worden via een reactiekaart, een mailtje naar
ecmnederland@ecmi.org of
www.ecmnederland.nl/steuntoorren.
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“Want in blijdschap zult u
uittrekken en met vrede
voortgeleid worden ”

verlangt toekomst
Van het Thuis Front Team (TFT)
We zijn dankbaar voor de interesse die u heeft in het zendingswerk
van Wouter & Maaike. Zoals u
hierboven heeft kunnen lezen bevinden ze zich nu in een cruciale
fase. We willen u daarom allereerst vragen om volhardend voor
hun te bidden. Bid dat God duidelijk zal laten blijken wat Zijn wil is.
We geloven in de kracht van het
gebed. U kunt vanzelfsprekend
zelf thuis doen, maar we willen u
ook uitnodigen om dat met anderen te doen. Op woensdag 5
maart en dinsdag 18 maart organiseren we als TFT een speciale
bidstond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! De locatie is De

TFT: Hielke Zandberg & Dick van ‘t Slot

“Wij willen jong gelovigen
in Portugal toerusten om discipelen
van Jezus christus te zijn ”

Herikon, Stationsstraat 2 in Putten. We verlangen naar een helder woord van onze hemelse Vader.
Als we tegelijk praktisch naar de
situatie kijken, dan moeten we
concluderen dat hun vertrek afhankelijk is van een toename van
toegezegde giften. Het goede
nieuws is dat de afgelopen periode er stevige groei merkbaar is
geweest. Op dit moment zitten
we op zo’n 72% van het benodigde budget. Dit is enorm bemoedigend. Maar dat is nog niet
voldoende. Daarom bidden we dat
er meer mensen zullen zijn die
zich aangesproken voelen in hun
hart om een bijdrage te leveren

Het wachten is echt niet makkelijk. Waarom kunnen we nog
niet vertrekken? Die vraag stellen we elkaar en God telkens
weer. De Heer heeft ons tot hier al
geleid. We hebben altijd gebeden
voor Zijn leiding, voor open- en
gesloten deuren. Dit doen we nog
steeds. Zijn aangezicht blijven we
zoeken. Voor alles wat er gebeurt
is er een uur, een tijd voor alles
wat er is onder de hemel. Zo ook
voor ons en ‘onze’ Portugalplannen.
We hopen van harte dat u met
ons mee blijft wachten, bidden,
ondersteunen en uitkijken naar
hoe God dit alles leidt. Het gaat
ons erom dat de Heer wordt verheerlijkt, ook in dit alles!
Hartelijke groet,

TFT: Norman Ouwerkerk & Marn Brussel

Wouter & Maaike,
Jolijn, Noraly & Boaz

aan Gods werk. Want zo moet u
het ook zien. Ja, de fondsen gaan
naar Wouter en Maaike zodat zij
en hun gezin in hun levensonderhoud kunnen zien. De gelden worden ingezet voor huisvestingskosten, taalstudie en verzekeringen.
Maar het uiteindelijke doel van dit
alles is dat de gemeente van Jezus Christus in Portugal zal groeien door wat Wouter en Maaike
daar mogen gaan doen. En het is
een voorrecht om als bidder en/of
gever daar een bijdrage aan te
mogen leveren.
Hielke Zandberg
Mark Brussel
Dick van ‘t Slot
Norman Ouwerkerk
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