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Hallo familie en vrienden,  

"Wees vastberaden en vol 
vertrouwen", "jullie Heer God zal 
zelf met jullie meegaan", "Hij zal 

jullie niet in de steek laten" 
  

Deuteronomium 31:6 

Twee jaar in Palomares ! 
In Sevilla begint de hele winterse kou plaats 
te maken voor iets zachtere temperaturen. 
We zijn eraan toe, want ons huis is nog fris, 
soms zelfs koud.  
 

We wonen inmiddels al echt twee jaar in ons 
huis in Palomares! Wat is de tijd snel 
gegaan. Soms beseffen we nog te weinig 
door wat voor processen we zijn gegaan om 
te zijn waar we nu zijn. Anderen herinneren 
ons hieraan en dat is fijn! Reden tot 
dankbaarheid naar onze Hemelse Vader die 
dit hele proces zo zorgvuldig heeft geleid. In 
deze brief vertellen we je graag iets meer 
over hoe het nu met ons gaat. Eén ding staat 
vast: God is goed, ALTIJD! 
 
Gezin en werk 
Henk en ik zijn, apart en samen, bezig met 
allerlei mensen die God steeds op ons pad 
brengt. We genieten van de samenwerking 
als echtpaar en merken dat mensen hier ook 
op letten. We merken dat anderen door onze 
manier van samenleven als gezin, echtpaar, 
en hoe we ons geloof “leven” geïnspireerd 
worden en dat is echt gaaf! Er komen 
geregeld mensen aanwaaien en die dyna-
mieken bij elkaar passen echt goed bij ons. 
Dit zorgt voor hele mooie momenten waarin 
er getuigenissen uitgewisseld worden tussen 
onze gasten en de lokale mensen met wie 
we ‘connecten’. We mogen regelmatig het 
Evangelie delen met Spaanse mensen die 
komen en dat is bemoedigend. Onze dagen 
zijn altijd verschillend en we ervaren dat God 
de agenda totaal beheert en meestal is die 
agenda zeer flexibel! Maar dankbaarheid 
overheerst in hoe God het steeds leidt en 
hoe we mensen op een, voor hen, “kruis-
punt” ontmoeten en dat we met de Heilige 
Geest mogen samenwerken hierin. We 
worden er zelf ook door gezegend.  

Met de kinderen gaat het goed. Aliza is in 
Nederland en onderzoekt of ze daar in het 
komende schooljaar zal gaan studeren.  
Ondertussen heeft ze tijdelijk werk via het 
uitzendbureau en geniet ze van het feit dat 
ze haar rijbewijs heeft gehaald. Het was een 
hele prestatie om dat in Spanje te doen! Voor 
haar is nu de keuze voor een studieland 
lastig. Haar wereld speelt zich af in twee 
landen en kiezen voor één van de twee 
betekent altijd dat ze iets van het andere 
land moet missen. Dit is typisch een ‘third 
culture kid’-syndroom, maar we nemen het 
serieus en vragen jullie om  voor haar te 
bidden; dat ze rust mag hebben en dat God 
zal spreken in haar leven.   
 

Senna, Yaella en Célia zitten alle drie op 
dezelfde middelbare school en doen het  
goed. Ze hebben zich een weg gebaand in 
het Spaanse onderwijs en weten zich aan te 
passen. Als ouders zijn we bewust veel 
aanwezig in hun belevingswereld. In hun 
omgeving hebben ze weinig mensen met wie 
ze echt alles kunnen delen. De belevings-
wereld én het ontbreken van een christelijk 
geloofskader, maken dat tieners in Spanje 
daadwerkelijk heel verschillend zijn en dat 
maakt het sluiten van duurzame vriend-
schappen lastig. Gezinstijd blijft daarom 
(maar is altijd) essentieel. We zijn als gezin 
dan ook heel hecht en daar zijn we blij mee! 
We zijn op elkaar aangewezen en we zijn er 
voor elkaar.  
 

Verder functioneren we net als ieder ander 
gezin met pubers, met ups en downs en 
proberen we met de nodige humor de boel 
gezellig te houden. We maken veel lol 
rondom de puberfases waar de kids 
doorheen gaan en leren als ouders te 
navigeren tussen begeleiden, aanwezig zijn, 
loslaten en soms aanspreken. Een hele klus, 
maar we zien onszelf niet anders dan andere 
gezinnen in deze fase: met vallen en opstaan 
ouderschap vormgeven in een uitdagende 
maatschappij. God is trouw en zorgt voor Zijn 
kinderen.  
 
Zelfs de muilezel in  
de boomgaard is een zegen 
God laat alles meewerken ten goede, echt 
alles! Deze keer bracht hij een verwaar-
loosde muilezel in de boomgaard, die voor 
veel vertier zorgt bij onze jongste dochter 
Célia.  
 

Maar de ezel doet meer dan dat, Célia krijgt 
haar klasgenootjes in hun vrije tijd mee in het 
verzorgen van het dier.  Inmiddels berijden 
ze het dier (zonder zadel) aan een touw, ze 

Senna en Hanneke beklimmen  
een vulkaan met 2 neven 



“De Here is goed voor iedereen en vol liefde 
ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt."  

Psalm 145:9 

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 
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kopen ze veel snoep en drinken vaak 
frisdranken. Het is ons gebed dat we, 
als gezin, een verschil kunnen maken 
onder deze kinderen. We dagen onze 
kinderen uit om de anderen uit te 
nodigen bij ons thuis ook al is dit 
cultureel gezien niet zo gebruikelijk. 
Wij vinden dat eigenlijk een beetje 
gek en proberen dus hier onze 
“Nederlandse invloeden” meer in te 
brengen.  
 
Jezus rustte ook… 
Wij denken steeds hoe we vorm-
geven aan de roeping die we ervaren 
op ons leven en hoe we ons leven 
delen met anderen. Zoals eerder 
gezegd, is “met een missie leven in 
Spanje” geen baan van 8.00-17.00 
uur. Alles overlapt elkaar en vergt 
een grote mate van flexibiliteit. 
Gezinsprocessen, organisatorische 
processen, administratieve proces-
sen, sociale processen, geestelijke 
processen en werkprocessen. Al met 
al een hele belasting op ons brein! 
We zijn met name aan het leren om 
te organiseren en af te kaderen, want 
grenzen stellen hierin is essentieel. 
Onze Meester, Jezus, zelf rustte ook 
uit en trok zich terug om te bidden en 
soms liet Hij mensen wachten.  
 

In december/januari had Hanneke 
even een terugslag in haar gemoeds-
toestand. Een echte verklaring hier-
voor was er niet. De activiteiten 
konden doorgaan, maar het was net 
alsof de passie even weg was. Door 
er over te praten, het te erkennen en 
door ervoor te bidden vond ze rust. 
Soms is er geen pasklaar antwoord 
en moeten we even ergens door-
heen. Eind januari kon Hanneke, op 
bijzondere wijze, een week met 
Senna naar haar zus die ver weg 
woont; het werd een hele bijzondere 
moeder-zoon-vakantie! Samen geno-
ten ze enorm van de reis, de 
omgeving, het samenzijn met familie 
en het even loskomen van onze 
woonplek. Het gaf heel veel ruimte 
en energie. Deze reis deed ons o.a. 
beseffen dat we goed mogen zorgen 
voor onszelf en dat fysieke afstand 
van de woonplek helpt om op te 
laden en om weer met frisse moed 

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  

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

door te kunnen gaan. Bidden jullie 
mee dat dat er in 2023 een gelegen-
heid komt om op vakantie te gaan als 
gezin? 
 
Dank voor jullie betrokkenheid bij ons 
leven en werk! Wees gezegend in 
wat je doet, en onthoud dat je het 
doet voor Jezus!  
 
Hartelijke groet,  En we hebben al buiten kunnen lunchen... 

Moeder-zoon reis, heel bijzonder! 

Vriendjes te logeren, hoe bijzonder is dat! 

Bid je mee voor: 

• Dankbaar voor twee jaar Spanje ! 

• “Open harten” om het evangelie 
te kunnen delen 

• Aliza en haar studiekeuze 

• Toekomst en plannen Casa 
Esperanza (meer info in volgende 
brief) 

• Voor de Spaanse kinderen  

• Voor een gepaste vakantietijd 
voor het gezin in 2023 

• Voor voldoende inkomsten door 
giften (er is een terugloop van 
giften, dus is er ook ruimte voor 
groei). We vertrouwen op Hem! 

• Graag gebed voor de lokale 
mensen die het evangelie hebben 
gehoord, dat het zijn uitwerking 
mag hebben in hun leven. 

vullen de voorraad water aan (soms slepen de meiden liters water van huis mee 
naar de boomgaard) en ze borstelen de modder uit de vacht. Een verzorgezel in 
het wild, zeg maar! Helaas is het in Spanje een trieste werkelijkheid dat dieren 
niet altijd de zorg krijgen die ze verdienen. Maar voor Célia is dit een project waar 
ze zich met hart en ziel op kan storten en hiermee op een positieve manier kan 
contacten kan leggen met andere kinderen.  
 

Kinderen hier spelen niet of nauwelijks. Ze hangen wat rond op straat of in 
parken, brengen uren door met gamen en zitten veel op hun schermen; ook 

Celia en haar muilezel 
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