Galaten 5:25

Beste familie en vrienden,
Fijn jullie weer te kunnen groeten na een
lange, hete zomer. De maanden vliegen
voorbij en inmiddels is het nieuwe seizoen
weer begonnen. Ons gebed is dat we dit
seizoen groeien in liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten
5:22-23).
Wat staat ons te wachten dit seizoen?
Pleegzorg
Rond het thema pleegzorg hebben we de
nodige aanpassingen rond en staan we klaar
om meer kinderen te kunnen opvangen. Na
lang zoeken naar andere woonruimte,
bidden, oriënteren, vragen enzovoort zijn we
uiteindelijk in augustus terug verhuisd naar
onze vorige flat in Onda, die jaren terug
prima dienst deed als gezinswoning. Het is
nog een beetje wennen en we moeten nog
wat klussen en opknappen, maar de
verhuizing is achter de rug (adres: Calle
Alcira 34 1G, 12200 Onda).
Nu, bij het schijven van deze nieuwsbrief,
hebben we nog niet meer kinderen in huis,
maar dat kan ieder moment veranderen. Het
is nogal onrustig wat betreft de overheidsvoorzieningen voor de opvang van minderjarigen. Er zijn onlangs twee centra gesloten
en een ander opvangcentrum zal binnenkort
ook zijn deuren sluiten.
Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het
aantal pleeggezinnen om vooral de jongere
kinderen in gezinnen te kunnen opvangen,
maar deze vorm van opvang is nog altijd niet
zo bekend en ook niet zo gefinancierd (per
kind wordt er € 12,- per dag betaald) als in
Nederland. Daarnaast zijn er in onze
provincie ook nauwelijks mogelijkheden en
voorzieningen
wanneer
pleegkinderen
eenmaal 18 jaar zijn.

Gemeentestichting in Alcora
Het concert rond de hervorming, waar we
eerder over schreven, staat gepland voor
zaterdag 28 oktober. Nog steeds blijven er
veel
onzekerheden,
zoals
normaal
gesproken bij het organiseren van welke
activiteit dan ook. We blijven jullie vragen om
gebed en hopen in de volgende nieuwsbrief
te kunnen vertellen hoe het gegaan is.
Met het concert vragen we vooral aandacht
voor de inhoud van de Reformatie: alle glorie
aan God om zijn liefde, die onder meer tot
uiting komt in het offer van Christus tot
verzoening. Deze boodschap is in deze
samenleving nog altijd even actueel en even
aanstootgevend als 500 jaar geleden. Nog
steeds wordt er aan de Rooms-Katholieke
Kerk betaald om overleden familieleden te
bevrijden uit het vagevuur, nog steeds
worden er andere middelaars aangeroepen
om te bemiddelen tussen God en de mens
en nog steeds blijven mensen ervan
overtuigd dat goede werken zonden kunnen
wegwassen. Ook blijft de Bijbel een boek
waar de meeste mensen maar liever niet aan
beginnen.
M4 – Coaching
M4 komt dit najaar al aan het einde van haar
tweejarige cyclus. Als gemeentestichtingsteam in Alcora hebben we veel geleerd en
duidelijke stappen kunnen nemen om de
gemeente verder te ontwikkelen. We zijn nog
maar een klein groepje, maar hebben toch
ook de vreugde om nieuwe mensen te
ontmoeten.
De kerkstichtingsprojecten waar Wilfred als
coach bij betrokken is, zitten allemaal in een
verschillende fase. In Xátiva beleven ze een
hele opbloei, veel nieuwe mensen en zeer
gericht op discipelschap en niet zozeer op de
organisatie van de gemeente. Er gebeuren
veel mooie en creatieve dingen.
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“Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen
die de Geest ons wijst.”

hervorming

We zien sociale en politieke hervormingen,
maar blijven verlangen en bidden om een
geestelijke hervorming.

Het project in Valencia moest sluiten. Het is de gemeentestichter niet gelukt om
een team om zich heen te vormen en door gebrek aan financiële middelen is hij
noodgedwongen verhuisd naar Barcelona, waar meer werkgelegenheid is.
In Benicàssim worden voorzichtig stappen ondernomen om een zaaltje te huren
en zo meer zichtbaar kerk te kunnen zijn. En in El Grao (Castellón), een kerk die
al langer bestaat, maar die door vele moeiten heen gaat, hebben de overgebleven
leiders in de gemeente zich inmiddels gereorganiseerd en werken vooral aan
eenheid en vrede binnen de gemeente en richten zich op kerkzijn zoals
beschreven in Handelingen 2:42. Het is mooi om mensen tot geloof te zien komen
en te zien hoe ze zich laten dopen.
Naast deze projecten weten we al van tenminste één nieuw team waar Wilfred als
coach mee zal starten: Peñíscola! Toen we nog in Benicarló woonden, waren we
regelmatig in Peñíscola te vinden om te evangeliseren. Er zijn inmiddels twee
Duitse zendingsechtparen in Peñíscola komen wonen en die willen dit project via
M4 verder ontwikkelen. Mooi om weer in Peñíscola aan het werk te kunnen en
voortgang te zien.

Coaching-team M4

Vicente

El Buen Samaritano en discipelschap
We danken God voor het leven van
Minerva. Het is inmiddels een jaar
geleden dat ze gedoopt is. We
begeleiden haar nu veel minder
intensief en het gaat behoorlijk goed
met haar. In de kerk in Alcora hoort ze
er inmiddels helemaal bij. We blijven
jullie gebed voor haar vragen en ook
voor de anderen die Wilfred al langer
begeleidt. Deze trajecten zijn normaal
gesproken langdurig en er is veel
geduld voor nodig. Wat helpt, is dat
we soms ´kleine grote overwinningen´
kunnen vieren, zoals één van de
mannen die deze zomer eindelijk kon
accepteren dat hij hulp nodig had bij
het schoonmaken en opruimen van
zijn huis. Inmiddels kan hij weer in zijn
eigen huis wonen, wat hem helpt zich
beter te voelen en zo meer energie te
hebben om aan andere doelen te
werken.
We hebben hem gevraagd er zelf iets
over te vertellen: “Ik ben Vicente en
ben 60 jaar jong. Ik woon in het kleine
stadje Onda en wil u graag laten
weten dat ik via de kleine gemeente
“Bona Nova” de enige echte God heb
leren kennen; Jezus. Daardoor heb ik
ook een familie gekregen die ik

voorheen niet had. Ik heb liefde en
hulp gekregen van alle broeders en
zusters en speciaal van Guillermo
(Wilfred). Zonder op de tijd te letten,
helpt hij mij om van mijn verslavingen
af te komen (pillen en alcohol). Via de
Bijbel laat hij mij zien hoe God is en
wat Hij van me vraagt. De Heilige
Geest werkt hierdoor in mijn leven,
waardoor ik nieuwe doelen kan stellen
en de verslavingen achter mij kan
laten. Zonder God, mijn nieuwe
familie in Christus en Guillermo zou
dit onmogelijk zijn.”
ECM StepRace
14 oktober is de ECM StepRace.
Wij willen we jullie aanmoedigen
om Gert-Jan van Rijn te sponsoren
via www.ecmnederland.nl/sponsor.
Gert-Jan van Rijn heeft zich
opnieuw opgegeven om voor ons
en voor onze 3GK-ECM-collega´s,
de families Kooiman (Duitsland) en
Cloo (Deventer), te steppen. Wat
dapper!!!
Heel erg bedankt Gert-Jan voor je
inzet, al zoveel keer!!!!
Heel hartelijke groeten aan allemaal!
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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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Gezamelijke dienst met alle kerken in Castellón

