
Op moment van schrijven is het hier 38 
graden; zomer! Nog twee weken school 
voor de kinderen en dan is het zomer-
vakantie. Ze zijn eraan toe. Met alle 
veranderingen waar ze doorheen zijn 
gegaan, is het een wonder te noemen dat 
ze het zo goed doen!  
 
Aliza maakt zich gereed voor haar reeks 
mondeling examens in juli. We zijn heel blij 
dat ze volgende week voor een poosje naar 
huis komt. Wat zien we naar haar uit! Senna 
en Célia wachten op bericht van school om 
te horen of ze over zijn naar het volgende 
jaar. Yaella weet inmiddels dat ze 
in september naar de middelbare school zal 
gaan.  
 
Project Taalschool zomer 2021 
Henk en ik hebben ons A2 taalniveau 
afgerond en gaan nu verder richting B1,2. 
We overwegen om met het gezin vier weken 
taalschool te gaan doen. Voor de kinderen 
zou het goed zijn om een grammaticale basis 
te leggen en wij zouden dan een vervolg 
kunnen doen.  Taal is ons ‘basis instrument’ 
in onze missie hier in Spanje. Zou je willen 
investeren in deze missie door financieel bij 
te dragen aan de taalschool? Voor ons vijven 
(excl. Aliza) zou het rond de 1500 euro 
kosten om vier weken school te kunnen 
doen. Mocht je dat willen, dan kun je een gift 
overmaken naar ECM via www.ecmnl.nl/
taalschool.   
 

De eerste zes maanden in Spanje  
Ook al begint deze brief met een strijdlied: 
we ervaren Zijn vrede in ons hart! Wat is er 
veel om dankbaar voor te zijn! Een huis, 
vriendschappen, scholen, taalschool, familie 
op bezoek, voldoende financiën om rond te 
komen. De eerste maanden waren soms best 
moeilijk; we hebben eenzaamheid ervaren en 
de weekenden waren behoorlijk stil, helemaal 
vergeleken bij hoe het was in Nederland. 
Terugblikkend is iedere stap er één geweest 
met God. Wij geloven dat strijd een functie 
heeft. Jezus zelf ging ons hierin voor en Zijn 
leven op aarde had weinig weg van een 
kabbelende rivier. De mensen in onze 
omgeving laten ons nu al blijken dat ze blij 
zijn met onze komst: de voordeur gaat 
steeds vaker open. We worden nu met 
regelmaat door Spaanse buren geappt voor 
een bezoek, een spontaan etentje in de tuin, 
een duik in het zwembad en voor samenspel 
met andere kinderen. Er zijn hier veel 
gezinnen met één kind en die genieten van 
de dynamiek van ons gezin en de interactie 
tussen broers en zussen.  
 
De vrouwengroep lééft; de vrouwen vragen 
zelf om samenkomsten en we proberen ze 
ook allemaal medeverantwoordelijk te maken 
voor het groepsproces. We leren van andere 
zendelingen dat het belangrijk is om 
mensen verantwoordelijkheid te geven in de 
activiteiten, om te voorkomen dat men op 
ons gaat leunen. Dit vraagt wat begeleiding 
en aanmoediging, maar zoals alles hier, is dit 
ook een “paso a paso”(stap voor stap).  

 
Henk bezoekt de mannengroep en begint de 
deelnemers beter te leren kennen. Het 
dialect dat de mannen spreken is niet altijd 
even makkelijk te verstaan, maar dit zal vast 
steeds beter gaan.  
 
Onlangs zochten we contact met een ander 
zendingsgezin. Ze hebben ons bezocht en 
we hebben een goede tijd gehad. Dit gaat 
best snel wanneer je beide met dezelfde 
missie hier bent. We willen elkaar vaker gaan 
zien.  
 
Wekelijks spreken we Agosto, de parkeer-
wachter, met wie we praten over Jezus 
volgen. Hij is zo opgewekt wanneer hij ons 
ziet. We merken dat hij zich gezien weet en 
dit is voor ons ook een zegen om te ervaren. 
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Hallo vrienden en familie,  

When the condemnation comes, 
when the enemy attacks. When the 

accusations gather like a storm.  
I remember what you've done.  

You remind me who I am and I claim 
the victory, your blood has won. 

 

(“My advocate” Rend collective)  

ons Spaanse klasje op excursie in Sevilla 

“We moeten niet alleen zeggen dat we van 
elkaar houden, maar we moeten dat ook laten 

zien met wat we doen.” 1 Johannes 3 v18 

http://www.ecmnl.nl/taalschool
http://www.ecmnl.nl/taalschool


‘Veel Spanjaarden zijn niet bekend met het verlossingswerk 
van de Here Jezus en de betekenis ervan. Wij voelen ons 

geroepen om als christenen tussen de Spanjaarden te gaan 
leven en relaties te bouwen met mensen om zo iets van 

Jezus’ genade en liefde zichtbaar te laten worden.’  

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 daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

C
O

L
O

F
O

N
 

verlangt 
 Spanje 

Gods genade en      liefde 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Zijn vrouw heeft gezondheidspro-
blemen, maar wanneer gebed helpt, 
laat hij dat meteen aan ons weten. 
Bid je mee voor hem, voor betere 
levensomstandigheden? 
 
We zijn gezegend met bezoeken van 
familie die ons verwenden op allerlei 
manieren! Dit zijn blije momenten 
voor ons, omdat we dan omringd zijn 
door vertrouwde mensen en omdat 
de kinderen dan zo van elkaar 
kunnen genieten. Die momenten zijn 
nu schaarser, maar van grote 
betekenis!  
 
Al met al zijn we heel dankbaar dat 
we nu zijn waar we zijn. We danken 
God dat we elkaar hebben, als gezin, 
en we bidden Hem voor troost in die 
momenten dat het wat moeilijker is! 
Ons thuis is nu hier, ook al voelt dat 
nog niet altijd zo. Gelukkig helpt ECM 
hier goed bij. We kunnen er terecht 
met onze vragen en twijfels. 
De kinderen zitten in online groepen 
met andere zendingskinderen en wij, 
als ouders, zitten in “huddels” die 
bedoeld zijn om elkaar aan te 
scherpen, te bevragen en aan te 
moedigen. Het voedt ons persoonlijk 
geloofsleven. We merken dat we niet 
meer in zo’n grote ‘christelijke bubbel’ 
leven zoals in Nederland, maar 
juist hiervoor zijn we in Spanje: om 
hier mensen te enthousiasmeren 
voor een leven met Jezus.  Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Dank voor het volgen van ons leven 
hier in Spanje. Dank voor je steun 
op verschillende manieren. We weten 
dat we hier niet alleen zijn! Dank aan 
God voor Zijn genade en liefde 
waarvan wij weer mogen uitdelen 
naar de mensen om ons heen.  
 

Lieve groet, 

Unieke familiemomenten 

Aan onze vertrouwde eettafel vinden de 
ontmoetingen plaats 

Agosto de parkeerwachter 

de nieuwe generatie ...kostbare nieuwe 
vriendschappen 

Gebedspunten: 

• Invulling voor de zomermaanden. 
De kinderen zijn drie maanden vrij. 
We willen daarvan vier weken 
besteden aan taalstudie, maar 
hopen daarnaast ook nog een tijd 
van vakantie of “even weg” te 
hebben. Bid dat we hierin ook 
geleid mogen worden.  

• Aliza heeft in juli nog een reeks 
examens. Het is best pittig, het 
afgelopen half jaar was intens en 
ze moet dus nog even volhouden.  

• Onze financiële situatie; dat we 
voorzien mogen blijven in wat 
we nodig hebben en dat God ons 
ook hierin wijst op stappen die we 
hierin kunnen nemen.  

• Voor de papierwinkel rondom de 
verzekeringen. Wat kost dit veel 
energie, tijd en geduld. We zitten in 
een aanmeldingsprocedure voor 
het Spaanse ziekenfonds systeem. 

Neven en nichten die elkaar weer zagen 

Onze vriendin Sylvia verrassen voor 
 haar verjaardag 

Ontmoeten in parken behoort  
nu ook tot ons leven 

https://www.ecmnederland.nl/iksteunknol
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