
Heel hartelijke groeten aan allemaal. 
Binnenkort hoopt Wilfred een aantal 
dagen in Nederland te zijn en veel van 
jullie te kunnen ontmoeten. De meeste 
geplande bijeenkomsten, zoals huis-
kamerbijeenkomsten, Bijbelstudiegroe-
pen etc. zullen in Deventer gehouden 
worden. Voor meer informatie kun je 
mailen met onze TFC.Ook als je Wilfred 
nog persoonlijk wilt spreken. 

tourneekampjes@gmail.com 
 
Material Explora 
Een van de gewoontes binnen de Spaanse 
kerk is het geven van zondagsschool aan de 
kinderen die met (één van) hun ouders naar 
de kerk komen. Vijftien jaar terug was dat 
een hele klus vanwege het gebrek aan 
Spaanstalig materiaal. Daarna kwam er 
materiaal ter beschikking. Vaak is er wel het 
één en ander  via internet te vinden, maar 
dan is het hoofdzakelijk uit Latijns Amerika 
afkomstig en dat is toch een hele andere 
culturele achtergrond en ander taalgebruik. 
Een paar jaar terug is een groep Spaanse 
christenen begonnen met het ontwikkelen 
van materiaal. We zijn heel blij en dankbaar 
met dit initiatief en de materialen die we nu 
kunnen gebruiken. Wat een rijkdom dat we 
professionele broeders en zusters, zoals 
pedagogen, onderwijzers en theologen 
hebben die met hun gaven dit soort materiaal 
kunnen ontwikkelen. Dit is een van de vele 
zegeningen van de groei van de kerken in 
Spanje.  
 
M4 
De kerkstichtingteams van de tweede cyclus 
van M4 draaien alweer een tijdje. Het is mooi 
werk een relatie met de kerkstichter op te 
bouwen en hem/haar te begeleiden en bij te 
staan op de weg van een roeping en een 
idee naar de uiteindelijke uitvoering. Vaak 

zijn er verrassingen. Eén van de projecten 
bijvoorbeeld, bestond uit een kleine kerk die 
een zendingspunt in een nabij gelegen dorp 
wilde beginnen. Al bij de start waren er nogal 
wat risicofactoren die zowel het project als 
de hele kerk wankel maakten. Inmiddels zijn 
we een aantal crisismomenten verder en 
heeft het zendingspunt zich losgekoppeld 
van de kerk en dit zorgt voor rust aan beide 
kanten. Hiermee heeft de kerk een 
verandering doorgemaakt en is ze  gaan 
groeien. Het meeleven en coachen van deze 
projecten motiveert ons om jullie te vragen 
om te blijven bidden voor de Spaanse 
christenen en hun getuigenis naar hun eigen 
landgenoten. 
 
L´Alcora 
We hebben een bijzondere zomer achter de 
rug met het zendingspunt in Alcora. In mei 
waren we met een evangelisatiestand van de 
kerk op een regionale markt en daar spraken 
we (opnieuw) met Sara, een oudere vrouw. 
Ditmaal zei ze dat ze geïnteresseerd was in 
onze samenkomsten en de week daarna 
kwam ze inderdaad een zondag kijken, 
samen met haar man en een vriendin. In de 
weken daarop is ze een trouwe bezoekster 
geworden, samen met haar vriendin. 
Daarnaast hebben we ook Enrique mogen 
verwelkomen, een oudere alleenstaande 
man die in Alcora is komen wonen. Hij heeft 
een verhaal over hoe God hem een jaar 
geleden van het randje van de dood redde 
en sindsdien is er iets in hem veranderd. 
Tegelijkertijd zijn al deze nieuwe mensen erg 
warrig in hun verhalen;  een ieder met een 
nogal problematisch verleden en huidige 
psychiatrische problemen en conflicten 
binnen hun families. Ditmaal staan we er niet 
alleen voor en hebben andere 
gemeenteleden de taak op zich genomen om 
deze mensen (soms dagelijks) te begeleiden.  
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“…zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt 
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij 

terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te 
volbrengen wat ik gebied.”  

 
Jesaja 55:11  

Beste familie en vrienden, 

Coaching team Bétera in M2  

mailto:tourneekampjes@gmail.com


Jesaja 42:1-9 

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-GKV-
NGK) 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 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer – Nederland - tel 0570-
637537 - ecmnederland@ecmi.org - 

www.ecmi.org - www.ecmnederland.nl  
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Wilfred & Marisa 

Het nieuwe zondagsschool materiaal  

leven God willen aanbidden. Ons 
gebed is dat dit ook werkelijkheid zal 
zijn in hun leven, ook al is dat 
menselijkerwijs gesproken bijna 
onmogelijk aangezien ze uit niet-
christelijke gezinnen komen en 
waarschijnlijk ook weer naar niet-
christelijke gezinnen vertrekken. Onze 
hoop is hierin op God gevestigd, dat 
Hij hen Zijn woorden in herinnering 
brengt en hun nu nog kinderlijk geloof 
beschermt. 
 
Tot slot 
We hebben nog veel meer te 
vertellen, maar daar is de nieuwsbrief 
te kort voor. Jullie weten dat alles wat 
we schrijven, tegelijkertijd een 
gebedspunt is en dat is ook ons 
grootste verzoek aan jullie: of jullie 
voor ieder van de genoemde 
personen, en ook voor ons, met 
regelmaat willen bidden. Heel hartelijk 
dank en wat Wilfred betreft DV tot 
gauw! 

Evangelisatiestand op de regionale markt  

Bergwandeling tijdens de vakantie  

Pleegzorg 
Wat pleegzorg betreft hebben we een 
intensieve tijd achter de rug. In 
augustus hebben we afscheid 
genomen van de jongste. Dit na een 
aantal maanden van steeds 
intensiever contact met haar 
biologische ouders, waarbij ze 
ondertussen terug is. En wat de meid 
van vier betreft, was de zomer ook 
intensief. Ze begint zich steeds meer 
te ontspannen en zich te openen, wat 
voor nogal sterk wisselende emoties 
zorgt. Het afscheid van de jongste 
deze zomer viel haar zwaar, maar 
ook het onverwachte vertrek van haar 
ouders die ze wekelijks bezocht. Het 
viel niet mee dit allemaal te moeten 
verwerken zonder het ritme van 
school en vriendjes. De zomer-
vakantie was voor haar veel te lang 
(elf weken)! 
Sinds begin september hebben we 
een meid van 10 jaar in huis. Ze is 
een echte tiener die geen minuut stil 
is, overal een mening over heeft en 
lekker rebels is. Ze draagt veel haat in 
zich mee. Ook vertoont ze nogal wat 
egoïstische trekken. Daarnaast kan 
ze erg vrolijk zijn en lachen we heel 
wat af. We zijn erg blij dat ze een 
open houding heeft naar onze “rare 
gewoontes” zoals bidden, uit de Bijbel 
lezen, naar de kerk gaan en 
dergelijke. Ze verzucht wel 
“alweeeeer??” maar tot nu toe vindt 
ze het wel interessant. En als we net 
doen alsof we het samen met haar 
lezen uit het christelijk kinderdagboek 
overslaan, dan protesteert ze flink ;) 
 
De meiden hebben elkaar aange-
stoken in hun voorkeur voor het lied 
“Mi Cristo, mi Rey” (Opwekking 461 in 
NL). Hierin zingen ze dat ze hun hele 

(de namen van de personen hebben we 
om privacy-redenen veranderd) 
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