
Heel hartelijke groeten vanuit Spanje, van 
ons en ook van onze broeders en zusters 
van de kerken van Onda en Alcora. 
Samen kerkzijn is niet eenvoudig en bij 
het starten van een nieuwe gemeente 
komen er honderden vragen aan de orde. 
Het is goed om dan soms even afstand te 
nemen en te bezinnen op de basis van 
praktisch kerkzijn (of het “Principe 242”, 
zoals M4 dit noemt), zoals omschreven in 
het citaat uit Handelingen dat we 
bovenaan deze brief gezet hebben.  
 
Deze gelegenheid tot afstand nemen hadden 
we eind maart toen we als team weer naar 
Guadalajara reisden om deel te nemen aan 
de derde bijeenkomst van M4, een Europees 
initiatief voor kerkstichters (m4europe.com). 
Samen met vele andere kerkstichtingsteams 
hebben we nagedacht over het praktisch 
vormgeven van dit principe in de Spaanse 
cultuur, in onze beginnende gemeentes en in 
ons leven. We hebben weer nieuwe ideeën 
opgedaan en plannen gemaakt. Over zes 
maanden hopen we daar op het volgende 
M4-weekend weer verslag over uit te 
brengen. 
 
Relatie El Buen Samaritano en kerkstichting 
Zoals jullie weten, werken we nog altijd 
samen met de stichting El Buen Samaritano, 
ook al is dit minder intensief dan jaren 
geleden en hebben we geen flat voor 
begeleid wonen meer. De stichting is gericht 
op sociale hulpverlening en is dus geen 
evangelisatieplatform of kerkelijke gemeente. 
Maar wel wordt de hulp aangeboden vanuit 
christelijk perspectief en zijn we open over 
de link met de evangelische/protestantse 
kerk. Hier in Alcora bijvoorbeeld zijn er twee 
gezinnen geweest die naar aanleiding van 
hun hulpvraag aan de stichting interesse 
begonnen te krijgen in het Evangelie en die 
zo de overstap naar de kerk gemaakt 
hebben.  

Ook andersom gaat het contact: regelmatig 
is er vanuit één van de kerken uit de 
provincie een vraag aan de stichting om 
hulp, meestal gericht op pastorale situaties 
waar de plaatselijke kerk niet weet hoe 
verder te gaan of waarvan men vermoedt dat 
een periode in het opvangcentrum of een 
ander hulpverleningstraject misschien een 
situatie ten goede komt. We vragen jullie 
gebed voor de mannen en gezinnen waar we 
nu mee in contact zijn, dat God geneest en 
dat het Hem volgen en kennen zijn helende 
werking mag hebben in relaties en gezinnen. 
 
Mannenweekend 
In februari konden we opnieuw een speciaal 
weekend voor mannen organiseren. Onder 
het thema ‘Een man naar Gods hart’ keken 
we naar het leven van David en zijn relatie 
met God. Zo spraken we over onze identiteit 
in God, vergeving als levensstijl, nederlagen 
of fouten en ons antwoord daarop. Ook was 
er een speciaal moment voor vrijgezellen. 
Verscheidene van de deelnemers voelden 
zich erg aangesproken en hebben deze 
dagen kunnen gebruiken om belangrijke 
beslissingen te nemen voor de komende 
levensjaren. Eén van de ‘nog-niet-christenen’ 
kwam tijdens het weekend tot geloof! Het 
team van het kerkstichtingsproject in zijn 
woonplaats begeleidt hem en zijn gezin nu 
en zij hebben daarbij ook de hulp van El 
Buen Samaritano gevraagd. Willen jullie voor 
hen bidden? 
 
Fotowedstrijd 
In onze vorige brief vertelden we over de 
fotowedstrijd die we zouden houden rond 
Pasen over het thema ‘Geloof en Leven in 
Alcora’. Helaas hebben we slechts twee 
inzendingen ontvangen en hebben daarom 
de geplande expositie moeten afgelasten. 
We hopen dat we desondanks in ieder geval 
de twee deelnemers en misschien een paar 
mensen meer aan het denken hebben gezet 
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“Ze bleven trouw aan het onderricht van 
de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en 
wijdden zich aan het gebed”  

Handelingen 2:42  

Beste familie en vrienden, 

Deelnemers Mannenweekend  

http://m4europe.com/


We zien sociale en politieke hervormingen, 
maar blijven verlangen en bidden om een 

geestelijke hervorming.  

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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Heel hartelijke groeten aan allemaal! 

Wilfred & Marisa 

des te meer motiveert om jonge 
kinderen een kans te bieden een 
destructieve gezinsstructuur achter 
zich te laten om zo op een andere, 
minder schadelijke manier te kunnen 
opgroeien. Inmiddels zijn we van de 
kortdurende pleegzorg overgestapt op 
gespecialiseerde pleegzorg, wat 
uitbreiding van het aantal kinderen en 
taken met zich meebrengt. We 
zouden graag jullie gebed hierin 
vragen, of God ons duidelijkheid mag 
geven of we inderdaad hiermee op de 
goede weg zijn. En of Hij ook het 
proces van het toewijzen van kinderen 
en de bijkomende beslissingen, zoals 
het misschien veranderen van 
woonruimte, wil leiden en ons hiervoor 
de wijsheid en de capaciteiten wil 
geven. 
 
Tot slot 
We beleven onze tijd in Alcora niet als 
makkelijk, maar wat ons op de been 
houdt, is de vaste overtuiging dat het 
God de Almachtige is die alle lof 
toekomt, dat Jezus beloofd heeft terug 
te komen en dat Zijn liefde nooit ten 
einde komt. 

Presentatie tijdens M4  

Plezier tijdens Mannenweekend  

over ‘geloof en leven’. Het blijft een 
hoofdbreker, maar we proberen toch 
iedere keer ook speciale activiteiten te 
organiseren die aanleiding geven tot 
het doorgeven van het Evangelie. Zo 
hopen we in juni weer een stand op de 
jaarlijkse regionale marktdag te 
hebben. De vergunning is 
aangevraagd en we zijn medewerkers 
aan het werven. 
 
Refo500 
Een andere gelegenheid in dit kader is 
de herdenking van 500 jaar Refor-
matie. In de eeuw van de Reformatie 
is er veel muziek geschreven door 
protestantse componisten, veelal uit 
Noord-Europa. Naast instrumentale 
muziek zijn er ook veel kerkliederen 
geschreven die het Evangelie en de 
vijf “sola´s” laten klinken, vaak met het 
kerkorgel als begeleiding. Zoals jullie 
je kunnen voorstellen, zijn deze 
liederen in Spanje nauwelijks bekend 
en vaak weet men ook niet dat 
beroemde componisten zoals J.S. 
Bach, Telemann, Mendelssohn en 
Händel protestanten waren. Wilfred is 
begonnen met het organiseren van 
een benefietconcert voor orgel en 
trompet rond dit thema. De bedoeling 
is om meer bekendheid te geven aan 
het waarom van de Reformatie en zo 
ruimte te creëren om het Evangelie te 
laten klinken. We hebben contact met 
de lokale organist en er is mondelinge 
toestemming om het (katholieke) 
kerkgebouw en het orgel te gebruiken. 
We vragen jullie gebed voor dit hele 
proces van voorbereiding waarin nog 
van alles spaak kan lopen. 
 
Bi-vocational 
In de afgelopen tijd is ECM bezig 
geweest haar structuur enigszins te 
veranderen. Eén van de verande-
ringen is dat ze een nieuwe indeling 
hebben gemaakt van “categorieën” 
zendelingen. We hebben deze 
categorieën bekeken en zijn tot de 
conclusie gekomen dat “bi-vocational” 
de term is die ons het beste omschrijft. 
Zoals jullie weten zijn we al een aantal 
jaren betrokken bij pleegzorg hier in 
Spanje. In eerdere nieuwsbrieven 
hadden we het al over het gebrek aan 
pleeggezinnen en dat we nagaan of 
we hierin misschien meer zouden 
kunnen betekenen. Via El Buen 
Samaritano hebben we contact met 
volwassenen met meestal een 
immens triest verleden, iets wat ons 

In de Speeltuin  

Goede opkomst Paasbijeenkomst  

We zijn op zoek naar familie´s die 
tijdens de zomer christelijke 

Spaanse jongeren (20 jaar) in huis 
kunnen hebben. Een uitwisseling 
is ook mogelijk. Naast het Spaans 

spreken ze ook Engels. 
wilfred.kampjes@ecmi.org  
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