Beste mede zendingswerkers
Dankbaar, blij en bovenal vol
verwondering. Dat zijn we sinds 25
maart. Op deze avond was de
deadline voor onze plannen voor
Portugal. Zouden we op het
minimum van 80 procent van ons
budget zitten? God heeft gesproken en gewerkt en mensen
zoals u aangeraakt. Dank u wel
voor uw financiële en geestelijke
ondersteuning!
Tegelijkertijd willen we uw gebed
blijven vragen. Dat het resterende
percentage ook zal binnenkomen.
Wij zijn, door Zijn genade, trouw gebleven aan de roepstem van God en
hebben Zijn wil steeds gezocht. Dit
hebben we niet altijd makkelijk gevonden. Vooral niet toen financiële groei
uitbleef. Het lag zo voor de hand om
nog harder de handen uit de mouwen
te steken en acties op touw te zetten.
Maar God vroeg ons om stil te zijn en
Hem de kans te geven te laten zien
hoe groot Zijn daden zijn. Een les in
nederigheid en rechtvaardigheid: “Er
is jou, mens, gezegd wat goed is. Je
weet wat de HEER van je wil: Niets
anders dan recht te doen, trouw te
betrachten. En nederig de weg te
gaan van je God.” (Micha 6:8). God is
getrouw! We kijken uit naar hoe Hij dit
alles verder gaat leiden.
Dankbaar zijn we ook voor de mensen die ons de afgelopen jaren, en nu
nog steeds, van heel dichtbij hebben
bijgestaan in het ThuisFrontTeam—
TFT. Momenteel bestaat de groep uit
vier mannen, die ons als strijders met
raad, daad en gebed bijstaan.

Verhuizen naar Portugal, eerste spullen verkocht en
de kinderen maken er dankbaar gebruik van

Portugal
Stapje voor stapje komen we dichter
bij de uitvoering van onze visie:
“Jonggelovigen in Portugal toerusten om discipelen van Jezus
Christus te zijn.”
www.ecmnederland.nl/toorren

Samen met mensen de wil van God
ontdekken. Als je een volgeling van
Jezus bent, wat voor consequenties
heeft dat dan voor de keuzes die je
elke dag maakt? Welke dingen doe je
en welke dingen doe je juist niet? Wat
zegt de Bijbel over hoe je je leven
moet inrichten? Hoe aanbid je God in
je leven? Er zijn zo veel (creatieve)
manieren om jonggelovigen te
begeleiden en bovenal te enthousiasmeren! Een bemoediging die
juist zo hard nodig is in de Portugese
samenleving. U hebt daarover ook al
in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen. Op onze pagina bij ECM kunt u
deze vinden, www.ecmnederland.nl/
toorren
Dat Portugal zendingswerkers nodig
heeft, blijkt wel uit de gesprekken met
aanstaande teamgenoten uit Portugal. Tijdens de ECM Biennial conferentie in april hebben verschillende
teamgenoten uit het Portugese veld
ons haarfijn uitgelegd waarom we
juist in die wijk of die plaats zouden
moeten komen wonen, zodat we het
project waar zij werken kunnen komen versterken. Onze prioriteit is
echter om ons eerst te vestigen in
Lissabon. Daar gaan we het eerste
jaar doorbrengen. Die eerste periode
zal de focus liggen op bijbel-, taal– en
cultuurstudie. Half juli willen we ons
daar gaan vestigen. Momenteel zijn
we druk bezig met van alles en nog
wat te regelen. Woonruimte zoeken,
inschrijven voor scholen voor ons en
de kinderen, benodigde documenten
voor vestiging in Portugal, verhuizing
en nog veel en veel meer.
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“Wij willen jong gelovigen in
Portugal toerusten om discipelen
van Jezus Christus te zijn”

verlangt toekomst

“Vertrouw op de Heer en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig ”

ECM Biennial
De ECM-conferentie wordt iedere twee jaar gehouden om
zendingswerkers toe te rusten voor hun werk en om elkaar te
ontmoeten en te bemoedigen. We hebben naast bekende mensen
ook deze keer weer nieuwe mensen leren kennen. Nederlanders
die elders in Europa werken, maar ook andere nationaliteiten. Erg
fijn was het om bijna het hele Portugal-team te ontmoeten.
De ECM-familie is een open en warme groep mensen. Wij voelen
ons er erg op ons gemak. Naast alle georganiseerde activiteiten
was er genoeg tijd om elkaar te ontmoeten, formeel en informeel.
Elke ochtend begon met een bijbelstudie rondom het thema ‘Gospel
centred Church’ (het Evangelie centraal in de gemeente).
Naderhand bespraken en onderzochten we wat dit voor invloed
heeft of zou moeten hebben op ons leven en werk. Na de lunch
was er wat vrije tijd tot ’s middags vier uur. Daarna begonnen de
workshops. Reflectieve workshops, workshops over kerkvormen,
hoe te evangeliseren onder moslims, huwelijk, single’s in de missie
en nog veel meer. Na het avondeten volgde er dan nog een
avondsessie. Om elkaar op een
andere, meer ontspannende
manier te ontmoeten, waren er
ook wat excursies georganiseerd. Wouter heeft zich nog ingezet door het spelen van piano
en bij videotechnische ondersteuning.
ECM familie
De kinderen hadden hun eigen
programma. In het begin moesten ze wel even wennen. Alles
werd in het Engels gezegd! Gelukkig was er Nederlandse vertaling. De kinderen hebben genoten, van het zingen, het knutselen en het spelen met nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes.
Terugblikkend op deze week
Behulpzaam zijn met o.a. camerabediening
kunnen we zeggen dat het
contact met collega zendingswerkers ons goed heeft gedaan. In de aanloop naar de
verhuizing komt er veel op ons
af. De conferentie heeft ons
geestelijk leven verder verdiept
en de contacten met toekomstige collega’s versterkt. Een
goede, krachtige opstap naar
Toerusting door Bijbelstudies en workshops
onze nieuwe plek in Portugal!

(Psalm 37:3)

Uitnodiging Uitzenddienst
Christengemeente Berea,
‘De Dialoog’ Raadhuisplein 2,
Ermelo - 29 juni 2014
Aanvang dienst 10.00 uur.
Uitzenddienst
Op D.V. 29 juni 2014 zal onze
uitzenddienst zijn. We willen u
van harte uitnodigen om daarbij
aanwezig te zijn. Het is voor ons
een belangrijk moment, waarop
we mogen ervaren dat we onze
missie met de steun van de hele
gemeente en van andere broeders en zusters uit mogen gaan
voeren. Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groeten,

Wouter & Maaike
Jolijn, Noraly & Boaz

COLOFON

Portugal

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 |
Wouter & Maaike zijn financieel
afhankelijk van giften. U kunt hen
steunen door een gift over te maken
via www.ecmnederland.nl/geven of op:
ING 254997 t.n.v. Stichting ECMNederland, Deventer o.v.v. “fonds v.d.
Toorren” | Vanuit buitenland IBAN:
NL02INGB0000254997
BIC: INGBNL2A |
ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400
AW Deventer – Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl/toorren
wouter@toorren.net
maaike@toorren.net

REACTIEKAART
Ik wil het werk ondersteunen
van Wouter & Maaike v.d. Toorren
 Ik wil graag gebedspartner van Wouter & Maaike zijn. Hiervoor
wil ik graag de digitale gebedsbrief ontvangen


Ik wil graag de nieuwsbrief van Wouter & Maaike (blijven)
ontvangen. Stuur mij de nieuwsbrief digitaal/ per post*
Door de nieuwsbrief digitaal te ontvangen helpt u ons de printkosten te beperken

 Hierbij machtig ik st. ECM-Nederland om:
 eenmalig € …………… van mijn rekeningnummer af te
schrijven
 € …………… per maand / kwartaal / jaar* af te schrijven van
mijn rekeningnummer
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Deze toezegging gaat in per (datum invullen): ……….…………..
Dit bedrag is bestemd voor het fonds van v.d. Toorren
Dhr/mevr: ……………………………………… Voorletter(s):… ……...
Adres: …………………………………………………………..………...
PC & woonplaats: ………………………………….…………….………
Telefoon: …………………………… Email: …….……………….…….
Rek.nummer: ……..………………………
Handtekening: ……………….……………….…
S t e u n e n i s o o k m o g e l i j k v i a e e n i n c a s s o f o r m u l i e r o p www.ecmnederland.nl/geven o f d o o r z e l f
ove r t e m ake n o p I NG 25 499 7 t nv S t.E CM -Ned e rlan d t e Deve nt er ovv fo nds v.d. Toorren

IK WIL BREDER GEÏNFORMEERD WORDEN OVER HET ZENDINGSWERK IN
EUROPA. STUUR MIJ:






een proefexemplaar van ECM’s periodiek Europa Info
de maandelijkse ECM gebedskalender per post / email
meer informatie over het geven van giften d.m.v. lijfrente
meer informatie over een presentatie in mijn gemeente/kring.
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