Psalm 93:1
Beste familie en vrienden,
Het is begin juni nu we deze brief
schrijven. We hebben bijna drie maanden
“alarmfase”
in
verband
met
het
coronavirus achter de rug en het is een
vreemde tijd geweest. Veel werk is stil
komen te liggen of is er anders uit komen
te zien. We kunnen de gevolgen voor de
komende tijd nog niet overzien. Maar dat
God dezelfde is en blijft en dat Hij de
toekomst in Zijn hand heeft, is genoeg om
de komende dagen, maanden en jaren
met geloof, hoop en liefde tegemoet te
zien.
In huis
Sinds half maart leven we grotendeels
binnenshuis. Vooral de eerste zes weken
was de regelgeving erg strak en mochten we
alleen de deur uit om levensmiddelen te
kopen en afval weg te gooien. We maken
deze tijd met z´n drieën door want we
hebben sinds eind vorig jaar weer een
pleegdochter in huis (12 jaar). Het was nogal
wennen haar 24 uur per dag binnenshuis te
hebben, maar gezien de omstandigheden is
het behoorlijk goed gegaan en daar zijn we
erg dankbaar voor. We hebben de indruk dat
deze tijd misschien juist precies is wat ze
nodig heeft en ook wat wij nodig hebben om
een goede band met elkaar op te bouwen.
Ons gebed is dat God haar hart en emoties
geneest en dat ze Hem mag leren kennen.
Ook vragen we jullie gebed voor de komende
maanden. In ieder geval tot aan het nieuwe
schooljaar in september zit ze nog zonder
school en het is best een eenzaam leven
voor haar. We mogen inmiddels weer de
straat op, maar in Onda kent ze nog weinig
leeftijdsgenoten.
Een van de vele dingen waarvan we
genieten is het samen met haar in de Bijbel
lezen. Ze kan heel verontwaardigd reageren
op situaties zoals die van Jacob wanneer
blijkt dat zijn schoonvader hem met Lea
trouwt of de relatie tussen Jozef en zijn
broers, etc. We vragen jullie gebed om
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wijsheid in de opvoeding, in het haar
begeleiden wat betreft het contact leggen
met een paar van haar familieleden, in het
vinden van positieve vriendschappen hier in
Onda en in de overstap naar het voortgezet
onderwijs.
El Buen Samaritano
Het is inmiddels alweer zo´n 10 jaar geleden
dat Spanje in een flinke economische crisis
verwikkeld was. We zijn toen via de stichting
El Buen Samaritano een fonds begonnen
waarin we, naast directe hulp, ook kleine
leningen aanboden die mensen beetje bij
beetje zonder rente konden terug betalen (of
in sommige situaties werd de lening een
schenking). Deze hulp bestaat nog steeds,
ook al werd er de laatste tijd minder gebruik
van gemaakt. Maar de situatie rond het virus
levert ook economische problemen op voor
een behoorlijk aantal families en de
hulpvraag neemt weer toe.
Een van de vrouwen die we met eten en geld
voor de huur hebben kunnen helpen, vertelt
dat haar vertrouwen in God is toegenomen in
deze maanden en dat haar man aan het
denken is gezet over het geloof en toegeeft
dat ze zonder de hulp van de kerk nu op
straat zouden leven (de hulp van El Buen
Samaritano is in onze provincie sterk
verbonden met de kerk en wordt vaak als
een geheel gezien, een beetje zoals de
diaconale arm van de kerk). Een andere
vrouw zegt dat het tijd is om God serieus te
nemen. Op een maandagavond in maart bad
ze tot God (alhoewel dat niet haar gewoonte
was) omdat ze bezorgd was vanwege de
lege koelkast. En de volgende ochtend belde
een vriend van haar (één van de gemeenteleden van de kerk in Onda) om haar te
vragen of ze misschien iets nodig had. Zo
heeft ze hulp van El Buen Samaritano
ontvangen.
Goed bericht is dat begin deze maand de
Spaanse overheid besloten heeft een nieuwe
uitkering te verstrekken op landelijk niveau,
vergelijkbaar met de bijstandsuitkering in
Nederland. Als deze wet gaat werken zoals
beloofd, kunnen we misschien het fonds
sluiten of een andere bestemming geven.
Kerken in Onda en Alcora
Van half maart tot eind juni hebben we elkaar
als kerk uitsluitend via Zoom ‘gezien’ in een
wekelijkse samenkomst op zondagmorgen
(Onda en Alcora samen). Daarnaast
organiseerden Will en Wilfred elk een kleine
gebedsgroep via WhatsApp met een paar
mensen uit de gemeente (elk met drie
mensen). Nu, in juni, beginnen we elkaar
weer stukje bij beetje fysiek te ontmoeten.
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Verjaardag vieren, gelukkig weer in de natuur

Binnenkort zullen we afscheid moeten
nemen van onze collega´s José en
Raquel die de afgelopen tien jaar in
Alcora hebben gewoond en gewerkt.
Ze vertrekken niet omdat het werk af
zou zijn maar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook Rubén, de
zoon van Rosi en Emilio die in Alcora
volop meedraaide in het preken en
met de muziek, gaat vanwege werk
verhuizen. Daarnaast is ook Will, de
predikant van Onda, op zoek naar
werk in verband met zijn ontslag door
de kerk, inmiddels alweer bijna een
jaar geleden. De extra energie die de
meest ervaren gemeenteleden al
langere tijd inzetten, is zo goed als
uitgeput. Op dit moment hebben we
nog geen idee hoe het afscheid van al
deze mensen uit gaat werken op het
gemeentezijn zowel in Onda als in
Alcora en we vragen om jullie gebed
in deze situatie.

vormen vóórdat ze aan de cyclus
beginnen, gaan we starten met “M4Ready”. Deze training duurt negen
maanden en heeft ook tot doel nieuwe
kerkstichters te werven en het proces
M4 meer bekendheid te geven onder
de kerken, denominaties en bijbelscholen. Wilfred draait weer mee als
coach en daarbij nu ook in het bestuur
en in het coördineren van de coaches
op nationaal niveau.

M4 Coaching
De tweede cyclus is inmiddels
afgerond en we zijn, naast het starten
van een nieuw programma, bezig met
het lanceren van de derde cyclus. Het
begrip cyclus staat voor het tweejarig
programma
dat
we
met
de
kerkstichtingsteams doorwerken. Om
er voor te zorgen dat de nieuwe
kerkstichters die zich gaan aanmelden
beter zijn voorbereid en hun team

Heel hartelijke groeten,

Tot slot
Vooral de situatie rond de kerken van
Onda en Alcora baart ons zorgen.
Soms lijkt het of de duisternis overwint
en dat binnenkort de aanwezigheid
van een protestantse/evangelische
kerk in Onda en Alcora tot het verleden zal behoren. Tegelijkertijd zijn
we er van overtuigd dat de Heer
regeert, God heeft het heden en de
toekomst in Zijn hand en Zijn wil is wet.
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Ook binnen proberen
we in beweging te blijven

“Wij verlangen dat het evangelie in al zijn
kracht en schoonheid duidelijk hoorbaar mag
zijn zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten.”

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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