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Martinez begon in 1953 als zendeling te werken voor de EEZ Nederland, de voorloper van ECM 
Nederland. Hij stichtte meerdere kerken en was zijn leven lang voorganger. Daarnaast gaf hij les 
op drie verschillende protestantse bijbelscholen, waarvan hij er één zelf oprichtte, het Centro de 
Investigaciones Bíblicas. Die school is gespecialiseerd in rechten en bestaat inmiddels meer dan 
twintig jaar. 
Martinez speelde een grote rol in de geschiedenis van het protestantisme in Spanje. Door zijn 
toedoen kregen Spaanse protestanten dezelfde rechten als hun katholieke landgenoten en werd 
het bestaan van evangelische gemeenten een stuk makkelijker gemaakt. 

Via de EEZ en later ECM had Martinez veel contact met Nederland. Voormalig ECM-directeur 
Diederick Eikelboom: “Ik herinner hem als een man vol vertrouwen op God, vol van het Woord 
van God. En met humor. Ik ontmoette hem een keer op een ECM-conferentie in Spanje en merkte 
dat hij ook bij de huidige generatie gemeentestichters veel gezag had. Iedereen kende hem, vaak 
ook persoonlijk.”
Oud-bestuurslid Jan Lensink van de Stichting 65plusfonds, waar Martinez zijn pensioen uit kreeg, 
begeleidde Martinez diverse malen tijdens zijn bezoeken aan Nederland. “Die tijd heeft een 
bijzondere indruk op mij gemaakt”, vertelt hij. “Zo reden we op een zondag naar Goor, waar hij zou 
voorgaan in een dienst. We waren te vroeg en stopten daarom op een parkeerplaats langs de A1. 
Het was nog vroeg in maart. Op de kale takken van een boom streek een vogel neer, die bijzonder 
mooi begon te fluiten. In de dienst begon Antonio zijn preek met het vertellen over dat vogeltje. 

Hij wees de aanwezigen erop dat die vogel, ondanks dat het nog geen mooi weer was, toch een 
prachtig loflied voor de Heer gezongen had. Daarna had hij als tekst voor zijn preek: ‘dankt te allen 
tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader’.”
Over dankbaarheid zei Martinez zelf enige jaren geleden in een interview: “De Heer heeft me 
geholpen met het stichten van kerken in Spanje, die door onvermoeibare Nederlandse gelovigen 
zijn gesteund en nu vanuit het getuigenis van Christus groeien en veel vrucht dragen.”

Martinez kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Op zijn sterfbed wist hij zich echter 
verzekerd van de nabijheid van Jezus, zo getuigden zijn dierbaren. Hij overleefde zijn eerste 
echtgenote Eleanor met enige jaren en laat zijn tweede echtgenote Candida, vier kinderen, elf 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter. Martinez werd op 1 februari begraven in 
Barcelona.

Op 30 januari overleed Antonio Martinez Conesa. 
Martinez was de eerste zendeling van ECM in Spanje, 

een prominent voorvechter van de rechten van Spaanse 
protestanten en een bezield voorganger en leraar.

antonio Martinez Conesa
in MeMoriaM

Martinez speelde een grote rol in de geschiedenis van het 
protestantisme in Spanje

(1926-2013)
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…als een man vol vertrouwen op God, vol 
van het Woord van God. En met humor.”

“Ik herinner hem...
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zendingswerk in Marseille

Groenten, fruit 
en het evanGelie
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U kunt het werk 
van Ina van der Put 
ondersteunen door 

een gift over te maken 
op ING 254997 van 

ECM Nederland 
onder vermelding van 

‘fonds Van der Put’. 
Meer informatie over 
Ina vindt u op www.

ecmnederland.nl.

Ina en Ingrid verlieten beiden ruim dertig jaar geleden hun geboorteland. Ingrid 
vertrok uit Duitsland om als au pair te gaan werken, eerst in Engeland en later in 
Marseille. Ina vertrok uit Nederland om als zendingswerker in Marseille te gaan 
werken (sinds 1990 voor ECM).
Ingrid kreeg in Marseille contact met enkele zendelingen en kwam tot geloof. In die 
tijd leerde ze ook Ina kennen. Vol van haar nieuwe geloof vertrok ze in 1989 samen 
met haar man naar Senegal, waar ze bijna zestien jaar als zendingswerker actief was. 
Ze verloor er echter ook haar kind door leukemie en haar man door een scheiding. 
In 2005 keerde ze daarom terug naar Marseille, waar “de Heer een deur voor me 
opendeed”, zoals ze het zelf omschrijft.
Vooral Ina speelde daar een grote rol in. De twee waren al die jaren vriendinnen 
gebleven. Na Ingrids terugkeer in Marseille begonnen ze een woning te delen. 
Samen spannen ze zich nu in om de diverse bevolking van Marseille met het 
Evangelie te bereiken. Daarbij is Ingrid inmiddels kandidaat om zich als ‘partner in 
ministry’ bij ECM te voegen.

Inspectrice
Ina is in januari met pensioen gegaan, maar in de praktijk werkt ze onverminderd 
voort. Vooral het werk op twee markten in de stad, waar Ina en Ingrid een kraampje 
hebben met bijbels en christelijke literatuur, laat haar niet los. “Zolang ik de kracht 
heb, wil ik doorgaan”, zegt ze. “Ik mis het echt als ik niet op de markt kan staan.”

Iedere dinsdagmorgen staan Ina en Ingrid op de grote markt op de Avenue 
du Prado en twee vrijdagen per maand staan ze op een kleinere markt voor het 
gerechtsgebouw. Ze werken daarbij al vele jaren nauw samen met ‘Foyer Chrétien 
Le Phare’, een christelijk pension voor studenten, niet ver van de markt. Ze runnen 
hun kraampje onder de naam van het pension en kunnen bij Le Phare terecht als ze 
vervolgafspraken met mensen willen maken. 
Op beide markten hebben Ina en Ingrid hele goede plaatsen. Gratis, omdat de 
inspectrice vindt dat ze goed werk doen. Sommige kooplui om hen heen nemen 

‘Steeds meer jonge katholieken raken
geïnteresseerd in het Evangelie’

Tussen de groenteman met zijn ‘haricots verts’ en de fruitman met zijn 
‘pamplemousses’ presenteren Ina van der Put en Ingrid Bordon al vele 
jaren hun eigen specialiteit op de markt van Marseille: goed nieuws. En 
de zaken lopen goed. Iedere week maken Ina en Ingrid weer gezegende 
ontmoetingen en gesprekken mee. 
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dat niet altijd in dank af, want “iedere centimeter is daar goud waard”, zegt Ina. Zo kreeg Ingrid onlangs 
bij het inpakken van de spullen de resten van een vismaaltijd naar d’r toegegooid. 
De positieve verhalen overheersen echter. Ina vertelt honderduit over de gezegende ontmoetingen 
die ze iedere week weer mogen hebben en de vele bijbels, Lucas-evangeliën, boeken en kaartjes die 
ze iedere keer verkopen of weggeven. “Pas nog raakte ik in gesprek met twee Algerijnse mannen – 
de ene een arts in Marseille, de andere een socioloog in Algerije. Ze waren echt geïnteresseerd in 
onze boodschap”, vertelt Ina. “Ook steeds meer jonge katholieken raken geïnteresseerd en willen 
het Evangelie lezen. En met kooplui uit Senegal, die soms naast ons staan, hebben we goed contact 
gekregen, dankzij Ingrid uiteraard. Eén van hen kwam pas naar de gemeente toe, net als vier andere 
contacten van de markt.”

Kalasjnikovs
Er zit ook een andere kant aan het verhaal. De eerder genoemde tegenstand die Ina en Ingrid 
ondervinden op de markt, maar ook de duistere wereld van het occultisme waar velen zich mee inlaten 
en de oneindige cyclus van geweld en criminaliteit die de stad beheerst. Ina: “Marseille is dit jaar de 
culturele hoofdstad van Europa, maar je zou het eerder de hoofdstad van geweld kunnen noemen. Uit 
mijn vorige woonwijk ben ik gevlucht, omdat men een keer de vier banden van mijn auto stal en omdat 
jongelui een andere keer mijn hele auto probeerden te stelen. En ook in de wijk waar we nu wonen, zie 
je de criminaliteit. Pas zijn hier twee mensen met kalasjnikovs vermoord, op 800 meter van ons huis. En 
‘s nachts staan ze hier voor de deur drugs te handelen.”

Eén van de leden van Ina’s thuisfrontcommissie werkt bij de politie. Hij wist Ina te vertellen dat Marseille 
‘toonaangevend’ is wat betreft de georganiseerde misdaad en dat men niet weet wat men ertegen 
moet doen. “Ik ken mensen die verhuisd zijn omdat ze onmogelijk meer in hun wijk konden wonen”, 
zegt Ina. “Hun kinderen konden niet meer op straat komen.”
Het is niet voor niets dat Ina zegt dat ze het marktwerk wil voortzetten “zolang het nog kan”. “De wereld 
verandert. Als je leest over landen waar christenen aangevallen worden, dan lees je dat de boekhandels 
het eerste doelwit zijn. Wij kunnen hier een doelwit zijn.”
En toch, ondanks dat alles, zou Ina voor geen goud terug naar Nederland willen gaan om daar rustig 
van haar pensioen te genieten. “Ik weet dat dit mijn plaats is, het is bevestigd door de Heer. Daarom 
ben ik simpelweg blij om hier te zijn. En bovendien: er staan zo veel mensen in gebed om ons heen. 
Daardoor zijn al heel veel blokkades opgeheven.”

IngrId (lInKs) en Ina (reChts:
‘er staan zo veel mensen In gebed om ons heen.’

‘Ik ken mensen die verhuisd zijn omdat ze onmogelijk
meer in hun wijk konden wonen’
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Noodoproep

NOODOPROEP: GEEF VOOR SPANJE
Spanje is in crisis. Spanjaarden hebben barmhartige Samaritanen nodig: kerken, 
stichtingen en zendingswerkers die naar hen omzien. Helpt u ze helpen?

Kom dan in actie en maak uw gift over op het ‘Spanjefonds’.

ING 254997
Stichting European Christian Mission te Deventer
Ovv ‘Spanjefonds’

Of gebruik de bijgevoegde acceptgiro of vul een automatische incasso in via
www.ecmnederland.nl/geven.

Namens de Spanjaarden: bedankt!

EUROPEAN CHRISTIAN MISSION

De kerken in Spanje, ook de rooms-katholieke,  proberen zo goed mogelijk in te springen in de gevolgen 
van de economische crisis die Spanje zo hard treft.  Zo helpen kerken door middel van voedselbanken 
en opvang van mensen die uit hun huis zijn gezet omdat ze de huur of hypotheekrente niet meer konden 

betalen. Maar die hulp loopt gevaar, want de crisis treft nu ook de kerken. De 
schrikbarende werkloosheid onder jongeren was al enige tijd het hoogst van 
Europa. Kansloze jongeren zoeken in ledigheid hun heil nu onder elkaar, op 
hangplekken, vaak met drank en drugs. Die jongeren konden ’s avonds nog 
naar huis, naar hun ouders. Maar ook dat wankelt, nu de recessie ook hun 
ouders begint te raken. Voor veel ouderen vervalt na één of anderhalf jaar 
hun werkloosheidsuitkering, met vaak catastrofale gevolgen, zoals uitzetting 
van hele gezinnen uit hun huizen. 

Francisco Portillo, is algemeen secretaris van de FIEIDE, de Spaanse koepel 
van evangelische kerken. Hij luidt de noodklok omdat juist al die helpende 
kerken zelf ook in de moeilijkheden komen nu hun leden werkloos zijn 
geworden. HELP DE SPAANSE KERKEN TE HELPEN.

Help Spaanse Kerken helpen

Francisco Portillo

zegendruppels voor spanje

Door de ruimhartige en bemoedigende reacties op de noodoproep voor 
de crisis in Spanje heeft ECM Spaanse kerken kunnen helpen om in een 
flink aantal situaties de ergste nood te ledigen, onder meer door voeding 
en gasflessen. 

De situatie in Spanje is schrijnend. Inmiddels zijn er meer dan 5 miljoen 
werklozen. Eerst ging het daarbij vooral om schoolverlatende kinderen. 
Ruim 50 procent van hen heeft geen baan en blijft thuis wonen, op kosten 
van hun ouders. Veel ouders verliezen nu echter ook hun baan en vervallen 
in de Spaanse WW. Die uitkering loopt na verloop van tijd af, waarna velen 
op straat komen te staan of grootvader en grootmoeder moeten vragen 
om mee te gaan naar de supermarkt en daar de broodnodige boodschap-
pen te betalen. 
Spaanse kerken proberen gezinnen in deze noodsituaties naar vermorgen 
te helpen en gemeenteleden staan zo veel als dat mogelijk is voor elkaar 
klaar. Maar onze hulp is zeer welkom, want ook de kerken hebben het niet 
breed.  

Heel veel dank aan iedereen 
die bijgedragen heeft. Het is 
een zegen voor een land in 
diepe nood.
Tegelijkertijd blijft die nood 
hoog. De rekening van ECM 
staat dan ook nog steeds open 
om geld in te zamelen voor 
verdere hulp. Want dat blijft 
hard nodig.

Geven kan via ING 254997 van 
ECM Nederland onder vermel-
ding van ‘Noodhulp Spanje’.

nieuWs

Kerkelijke verandering moet 
anders

Een zendingsorganisatie opereert aan het front, om iets 
te brengen wat er nog niet is. ECM doet dat sinds 1904, 
met de focus op gemeentestichting. 
Vroeger lag het front binnen Europa vooral in het zuiden 
en oosten, om daar nieuw licht over het Evangelie te 
laten schijnen. Zo trokken we erop uit, en er rustte zegen 
op onze missionaire activiteiten. Overal verschenen 
nieuwe kerken met een nieuw licht op het Woord van 
God. Om voor de Spanjaarden een Spanjaard te kunnen 
zijn, waren zendingswerkers crosscultureel toegerust.
Er is veel veranderd sinds 1904. Europa is inmiddels 
multicultureel en seculier en ook het thuisfront van de 
zendeling is zendingsveld geworden. Het missionaire 
front is breder geworden en de uitdagingen groter. Een 
christen moet nu zelfs in eigen land crosscultureel zijn in 
het contact met zijn seculiere buren. 
Omdat zendelingen gewend zijn crosscultureel te 
denken en te spreken, kunnen kerken leren van hun 
ervaringen. Als zendingsorganisatie vallen je soms 
dingen op die mensen vanuit de eigen vertrouwde 
kerkbanken niet zien. 
Ik ben daarom blij met het boek De doorgaande revolutie 
van emeritus hoogleraar Gerard Dekker. Hij schrijft dat 
de geschiedenis laat zien dat kerken zich eerst op basis 
van de Schrift tegen verandering verzetten en deze 
later met eenzelfde beroep op de Schrift omarmen. Dat 
maakt ze volstrekt ongeloofwaardig. Vooral diegenen 
die zulke veranderingen op het christendom hebben 
moeten veroveren, hebben zich als gevolg daarvan 
antichristelijk opgesteld. 
In plaats van achterhoedegevechten te voeren tegen 
culturele veranderingen, zouden we ons als christenen 
moeten inzetten voor een missionaire impact aan 
het front. Kerken zouden in principe positief op 
veranderingen moeten reageren, en deze als het ware 
moeten ‘verlichten’ vanuit het Evangelie. Daarvoor is 
moed nodig. Kijk maar naar onze zendingswerkers.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

ColuMn
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n 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 sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM 

heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, 

waaronder 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig 

gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een  

uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,  

7400 AW Deventer, 0570-637537 

| ecmnederland@ecmi.org  

| www.ecmnederland.nl | Redactie: Rianne Bonk, 

Hans Kuijpers, Jordi Kooiman | Foto’s: eigen beheer 

en www.shutterstock.com | Ontwerp: Frivista | 

Vormgeving: Hans Arentsen | Giften: ING 254997 

of IBAN: NL02INGB0000254997 / BIC INGBNL2A, 

belastingaftrekbaar.

  ECM-Nederland is een ANBI  
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kort nIeuws • ellIs koelewIjn uItgezonden

Op zondag 14 april is Ellis Koelewijn tijdens een speciale 
uitzenddienst officieel uitgezonden naar Duitsland door de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) uit Bergentheim. Ellis gaat 
zich bij het ECM-team in Schwerin, in het noordoosten van 
het land, voegen. Ze gaat onder meer christelijk kinderwerk 
opzetten in de achterstandswijk de Dreesch. Hoewel haar fonds 
het nu mogelijk maakt om aan de slag te gaan, is er nog meer 
ondersteuning nodig voor de continuïteit van haar werk. Geven 
kan via ING 254997 van ECM Nederland onder vermelding van 
‘fonds Koelewijn’.

kort nIeuws • nodIg een eCM-spreker uIt

Wilt u de missionaire bewustwording verbreden in uw gemeente, 
wijk of kring? Nodig dan één van de ervaren sprekers van ECM 
uit. Lees meer op www.ecmnederland.nl/sprekers.

kort nIeuws • FaMIlIe lubbers uItgezonden

Rik en Machteld Lubbers en hun kinderen Wieke en Giske zijn 
op zondag 7 april officieel uitgezonden naar Kosovo door de 
wijkgemeente Zenderkerk van de Hervormde gemeente Huizen 
en door de Gereformeerde Zendingsbond, in samenwerking met 
ECM Nederland. Rik en Machteld gaan het ECM-team in Peja 
versterken door onder meer jeugdwerk, leiderschapsontwikkeling 
en werk onder de Roma-bevolking. Volg de familie op www.
lubbersinkosovo.nl.

steun het eCM-werk
geef uw gift via: Ing 254997 of 
Iban: nl02Ingb0000254997
www.ecmnederland.nl

europa 
verlanGt 

te horen
Het evangelIe spreekt 

woorden van leven

Lees inspirerende blogs op
ecmnederland.blogspot.com


