Nieuwsbrief voor onze vrienden en familie in Christus,
Bemoediging
In oktober waren we in Nederland en
door onze bidders van het thuisfront was
daar bekendheid aan gegeven. Wat
waren we verrast met zo´n grote groep
vrienden op de vriendendag! Heel veel
dank voor deze bemoediging! Terug in
Portugal, lag er zoveel werk op ons te
wachten dat de nieuwsbrief van
december erbij ingeschoten is….
Medewerkers
Ons laatste gebedspunt was voor
medewerkers. Op 19 december vorig
jaar hadden we een gesprek met een
jong Portugees echtpaar, Jonatas en
Sónia. Zij waren al uitgeweken naar
Engeland om te werken maar via de
familie van Jonatas (zijn vader is
voorganger van een Presbyteriaans
kerkje in Portugal) kwamen zij met ons in
contact. Ze voelden zich aangetrokken
door het multifunctionele aspect van
project ANEMA. Ze zijn met hun
dochtertje Rebeca half maart aangekomen om hier te wonen en te
werken. Dat wil zeggen dat Jonatas een
betaalde baan heeft op het bedrijf en
Sónia (zij is sociaal werker) zich richt op
de sociale aspecten van het ANEMAproject (van onze Associatie SERVO).

Jonatas & Sónia en baby Rebeca

Word vrienden van ‘Quinta
Anema’ op Facebook en
bekijk prachtige foto’s van
onze multifunctionele

De twee laatste groepen die we in
februari mochten ontvangen waren erg
groot, wat noch de kwaliteit noch de
veiligheid noch onze gezondheid ten
goede kwam. Daarom besloten we om
alleen nog maar kleine groepen aan te
nemen. Jonatas en familie wonen nu op
de tweede verdieping van het grote huis.
Dit vormt al een natuurlijke grens voor de
grootte van de groepen. Als de sociale
groepen toch weer groot mochten
uitpakken, dan kunnen we de drie grote
tenten weer opzetten. Wijzelf zijn meer
gericht op kleinere groepen: je kunt veel
meer investeren in de kinderen en
jongeren. Voor de ecologische route met
natuur en landbouweducatie is een
kleine groep te overzien en daardoor is
er veel meer interactie. Momenteel
druppelen (hier in Portugal wordt nooit
ruim van te voren gepland) de nieuwe
aanvragen al binnen: vier kleine groepen
waarvan één een sociaal project is. Ook
nog een cursus voor alternatieve
landbouw
(waar
we
zelf
geen
programma voor aanbieden, maar wel
een goed getuigenis willen zijn).
Tenslotte nog twee grote kindergroepen,
maar het is voor een programma van
één dag en we zijn blij dat we nu meer
en meer de taken kunnen verdelen.
Hulpverlening
De
hulpverleningsgesprekken
heeft
Elisabeth weten te minderen. Hoewel de
druk af en toe oploopt, vooral bij een
intensieve begeleiding, is het over het
algemeen rustiger. De lezingen over
familierelaties, grenzen en loslaten
beginnen meer bekendheid te krijgen
zodat er meer vraag naar komt. Wat de
huwelijksbegeleiding betreft, is het altijd
weer zo bijzonder om God aan het werk
te zien vooral in die gevallen waarin
geen enkele hoop meer was, Eén
echtpaar (hij was oudste in zijn kerk)
schreef kortgeleden een brief aan hun
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God, die zaad geeft om te zaaien
en brood om te eten, zal ook u
zaad geven en het laten
ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid
een rijke oogst opbrengt.
2 Kor. 9:10

volharding

De barrieres onderweg zijn er
om samen op te lossen

“jongeren zoeken het in de esoterische sfeer (new age)
en zien het christendom vaak als achterhaald en niet
relevant. Doordat wij binnenkomen via duurzaamheid
en de zorg voor de Schepping krijgen we wel eens
interessante en goede gesprekken”

Dank en gebedspunten:
 Een goede samenwerking met Jonatas en Sónia.
 Voor de educatieve projecten met groepen en daggroepen met
kinderen.
 Voor de hulpverlening, om kracht en wijsheid.
 Voor de contacten in de biowereld.
 Voor de contacten in de buurt en het bejaardentehuis.
 Voor onze kinderen en kleinkinderen (de tweede van Wigle en
Rebeca is op komst)
kerk dat ze weer samen verder
gingen. Alle dank, glorie en eer
aan de Heer!

Jan op de conferentie
van de Agrarische faculteit in Évora

Op de alternatieve Bio-markt.

Jonatas maakt een foto van (en orienteert)
een groepje bomenplanters

Elisabeth op het seminar over
“loslaten” voor een vrouwengroep

Agrarisch nieuws
Jan heeft de blaarkoppen en de
kaasverkoop nu redelijk ‘op de rit’.
Soms zijn er pieken en dalen in
werk, verkoop en presentaties
maar nu hij Jonatas kan inzetten
komt er meer ruimte. Afgelopen
maand werd Jan gevraagd op een
symposium
over
biologische
landbouw, georganiseerd door de
Agrarische Faculteit in Évora,
waar hij een duidelijke link wist te
leggen van Schepping naar
Schepper. April was extra druk
door het voorjaarswerk, maar ook
doordat een verre buurman zijn
oude olijvenbomen eruit gooide en
ons aanbood. Ook moest de
agrarische
schuur
(waar
gedeeltelijk een subsidie voor
aangevraagd werd) voor 1 mei af
zijn…
Ondanks
onverwachte
drukte, projecten, groepen en veel
werk voelen we ons bemoedigd,
vooral door de goede gesprekken
die we hebben met jongeren die
het in de “new-age” zoeken
Dorpscontacten
Ook zijn de contacten in Lavre en
omgeving verdiept tengevolge van
het uitdelen van kalenders en
tijdschriften en door het voeren
van gesprekken. Soms is ook
gewoon de tuin en de kaasverkoop aanleiding hiervoor. Zelfs

de pastoor van de roomskatholieke kerk heeft ons een
bezoek gebracht. De bezoeken
van Elisabeth aan het bejaardentehuis hebben een maandelijks
karakter gekregen. Nu Jonatas en
Sónia er zijn met baby Rebeca,
worden er ook weer nieuwe
contacten gelegd; ondanks de
lage Portugese geboortecijfers, is
Portugal namelijk heel kindvriendelijk.
Dank voor jullie gebed en meeleven en Zijn zegen toegebeden

Jan & Elisabeth
Anema
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