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‘Nu moet God de 
wasdom geven.’  

Ecologisch verantwoord groentebed 
Sinds enkele weken hebben wij in onze 
tuin een ecologisch verantwoord groente-
bed. Dit groentebed is aangelegd door 
een echtpaar dat al enkele jaren onze 
kerkdiensten in Mora bezoekt. Afgelopen 
voorjaar hebben wij hen bezocht en hun 
tuin bekeken; hoe zij ecologisch verant-
woord groenten en fruit verbouwen. Op 
een dag kwam de man van het echtpaar 
naar ons toe met de mededeling dat het 
de volgende dag een officiële vrije dag in 
Portugal zou zijn en dat ze daarom graag 
een groentebed wilden komen aanleggen 
in onze tuin. Zo gezegd zo gedaan! Ze 
arriveerden met veel half vergaan hout in 
hun auto. Vervolgens werd er een kuil 
gegraven, daar werd het hout in gestort, 
daaroverheen compost van onze 
composthoop, tuinaarde, karton en als 
laatste stro. Wij mochten ook meehelpen. 
De zaterdag daarna zijn wij samen met 
de vrouw van het echtpaar naar de markt 
gegaan en hebben er ongeveer 150 
plantjes gekocht: groene en rode sla, 
bietjes, radijs, rode kool, broccoli, prei, 
aardbeien, selderij etc. Deze plantjes 
allemaal geplant en water gegeven. Het 
is dan heel mooi als deze vrouw zegt: 
‘Nu moet God de wasdom geven’.  
 
Zondagsrust? ! 
Dezelfde vrouw is consulent in essen-
tiële olie die zowel therapeutisch als in 
voeding gebruikt kan worden. Zelf 
gebruik ik het voornamelijk tegen de 
rugpijn. Ik, Jacqueline, heb een eigen 
account en kan bestellen en korting 
opbouwen. Het leek mij echter beter om 

een relatie op te bouwen en haar de 
provisie te gunnen. Op een zondag vroeg 
ze of ze na de middagmaaltijd naar ons 
huis kon komen want dan had ze tijd. Ik 
dacht bij mijzelf: ‘Moet dat nu echt op 
zondag?’  Ze kwam en de bestelling was 
snel geplaatst. Daarna spraken wij over 
de oliën die in de Bijbel gebruikt worden. 
Vervolgens zaten wij met de Bijbel open 
en zij was daaruit hardop aan het lezen. 
Aan het eind van de middag zijn we 
gezamenlijk naar de kerk gegaan. Een 
mooie invulling van de zondag! 
 
Pastorale workshop 
Ik, Jacqueline, ben gestart met het geven 
van naailes aan een jonge getrouwde 
zuster uit onze gemeente. Zij wilde graag 
’nice little things’ maken. Soms is het 
meer praten met elkaar, half in het 
Engels en half in het Portugees. Die 
ochtenden zijn zeer vermoeiend voor mij. 
Niet zozeer het uitleggen en het 
voordoen van het naaiwerk, maar de 
gesprekken die wij voeren zijn intensief 
en pastoraal. Zij en haar man zijn het 
enige jonge echtpaar met kinderen in 
onze gemeente. Ze hebben geen 
christelijke vrienden waarmee zij 
problemen kunnen bespreken. Ik ben erg 
dankbaar voor haar openheid en het 
vertrouwen dat ze in mij stelt. 

Beste familie en vrienden, 

samen aan het werk 

TFT 
Ligt je hart bij onze missie en wil je zelf 
graag deel uitmaken van ons Thuisfront 
Team? Stuur ons dan even een berichtje 
via arendjan.zwart@ecmi.org  

even uitrusten 

mailto:arendjan.zwart@ecmi.org


Uitbreiding Alentejo team 
Eind september is een Braziliaans 
echtpaar samen met hun jongste 
dochter in Portugal gearriveerd. Zij 
zijn betrokken bij ECM Brazilië. De 
man, Osvaldo, is voorganger in de 
kerk in Ponte de Sor, ongeveer 50 
km bij ons vandaan. Wij hadden 
30 september de tweemaande-
lijkse gebedsdag met ons Alente-
jaans team bij ons thuis. Ondanks 
de warmte, nog bijna 40 graden, 
hadden we een goede tijd met 
elkaar en was er gelegenheid om 
elkaar te leren kennen.  
 
Hun dochter die met haar ouders 
die dag mee was, zit op de 
universiteit van Evora. Begin 
oktober zijn wij naar de bevesti-
gingsdienst van Osvaldo geweest. 
Op z’n goed Portugees eindigt dat 
dan met een complete maaltijd.  

Arend Jan en Jacqueline 

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 aanpassen kan te 
allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescher-

ming van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving: 

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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“Mora verlangt leven. Door het Evangelie handen en 
voeten te geven willen we de inwoners van Mora laten 

kennismaken met het Woord dat leven geeft.” 

verlangt 
  Mora 

leven 

lunch bij ons thuis met het Alentejoteam 

kinderwerk 

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 | 
Arend Jan en Jacqueline Zwart zijn 

voor de kosten van hun studie, training 
en begeleiding door ECM afhankelijk 

van giften. www.ecmnederland.nl/
geven of op: NL02INGB0000254997 
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-

Nederland, Deventer o.v.v. “fonds 
Zwart” | ECM-Nederland - Postbus 

861 - 7400 AW Deventer – Nederland  
0570-637537 

 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl/Zwart 

Dank- en gebedspunten 

• Wij zijn dankbaar voor de 
groeiende contacten, zowel met 
kerkgangers als met onze buren. 
Bid voor verdieping. 

• Dankbaar voor de openheid van 
deze jonge zuster. Bid voor 
wijsheid voor Jacqueline om goed 
om te gaan met deze vrouw en 
haar problemen. 

• Bid voor meer energie. Het gaat 
steeds beter, maar een hele dag 
of avond in het Portugees com-
municeren is erg vermoeiend. 

 

• Arend Jan is intussen gestart met 
de boekhouding van OM Portu-
gal. De achterstand is groot, meer 
dan een jaar. Gestaag komt hij 
steeds een stukje verder. Bid 
voor doorzettingsvermogen en 
dat zich niet teveel problemen 
zullen voordoen. 

• Wij zijn dankbaar voor de uit-
breiding van ons Alentejo-team. 

• Wij zijn nog op zoek naar iemand 
die zich wil inzetten voor ons 
thuisfrontteam. Graag gebed dat 
er iemand komt, die zich wil 
inzetten voor onze bediening. 

Welkom bij ons in Portugal... 

maaltijd oud en nieuw bij ons thuis 

groentebed met plantjes 
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