
Korte terugblik: 

De laatste nieuwsbrief (2017) over dertig 

jaar Portugal werd geschreven in een zeer 

droog jaar, in een door branden verslagen 

land. Deze extreme droogte duurde zeer 

lang en we werden genoodzaakt vee te 

verkopen. In februari 2018 kwam, God zij 

dank, de lang verwachte regen. Toch 

kijken we met dankbaarheid op deze 

periode terug, want in moeilijke tijden leer 

je het meest. 
 

Na rijp beraad hebben we in april besloten 

om de overeenkomst met de familie 

Verhoef, die in september eindigt, niet te 

verlengen. Er waren té veel verschillende 

verwachtingen, die voortkomen uit 

verschillende concepten en waarden, en 

dit leidde al gauw tot een onwerkbare 

situatie. Van meerdere trouwe gebeds-

partners kregen we de raad:”blijf trouw 

aan de aan júllie toevertrouwde visie.” Die 

raad heeft ons gesterkt en bevestigd in 

deze moeilijke beslissing.  

 

We hebben een zeer goede samen-

werking met Alfredo van de Freixo do 

Meio. In één van zijn nieuwe projecten, de 

Consumer Supported Agriculture (CSA,) 

waarbij wij nauw betrokken zijn, kwam een 

tv-ploeg opnames maken van Jan en de 

kaasmakerij in een programma voor Bio-

nieuws. Dat leverde veel reacties, 

bezoekjes en nieuwe aanvragen voor kaas 

op. Aan belangstelling, waardering én 

werk geen gebrek. 

 

Hoe gaat het nu verder ? 

We voelen ons nog rijk gezegend met een 

redelijke gezondheid die ons, naast het 

vele werk, in staat stelt om de 

multifunctionaliteit van de Quinta voort te 

zetten. Ook om groepen van ons 

programma “ESCOLA VIVA” (De levende 

School) te ontvangen. Deze groepen zijn 

heel divers en bestaan uit crèches; 

scholen (ook uit de probleemwijken van 

Lissabon); gehandicapten; jongeren uit 

tehuizen; padvinders; alternatievelingen 

en zoekers. De van hout gemaakte 

richting aanwijzers voor de Ecologische 

route met ingebrande tekeningen worden 

zeer gewaardeerd.  

 

De omgebouwde watertoren biedt nu 

beneden (zie poort) ruimte voor informatie 

over het gehele project. Men kan daar 

d.m.v. de nieuwe folder mee lezen en mee 

kijken via de tekeningen wat de Escola 

Viva inhoudt: participeren, proeven, horen, 

zien, ruiken, voelen en ontmoeten.  

Er gaat een wenteltrap naar de tweede 

verdieping van de toren, waar een 

kamertje is gemaakt. Helemaal bovenin 
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“Jezus zegt: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven.”  

Voor onze vrienden en familie in Christus, 

Een groep gehandicapten komt op bezoek op de boerderij (Quinta ) 

Op 2 september zijn Jan en Elisabeth 
D.V. in de dienst van de Vergadering 
van Gelovigen, Nova Zemblastraat 4, 
7942 HV Meppel.  Tijdens de 2e dienst 
van de Woordverkondiging hopen zij 
informatie te geven over de laatste 

ontwikkelingen rond Courela da Ponte 
Velha. Iedere belangstellende is van 

harte uitgenodigd voor deze dienst die 
om 11.00 begint. Na deze dienst is er 

een broodmaaltijd waarvoor u ook bent 
uitgenodigd!   

 

Graag wel even van te voren doorgeven 
via:  info@vergadering-meppel.nl.   
De eredienst begint om 9.30 uur.  

mailto:info@vergadering-meppel.nl


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 | 

Fam Anema is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds Anema” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.cmnederland.nl 

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 aanpas-
sen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen 
ter bescherming van uw privacy in overeen-
stemming met de nieuwe Europese regelge-

ving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement  

“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” 

heb je een prachtig uitzicht. Hier ligt 

een Bijbel en het gastenboek: een 

mooie plek voor contemplatie, waar 

men in alle rust kan zitten, lezen of 

schrijven. Het programma van de 

Escola Viva met als slot de 

torenkamer roept kennelijk veel 

creativiteit wakker want het 

gastenboek staat vol tekeningen en 

bijzondere ervaringen. Jan heeft in 

deze verbouwing heel wat uren 

werk gestopt en hoewel een en 

ander nog afgewerkt moet worden, 

geeft het al mooie mogelijkheden 

om de visie van de Quinta duidelijk 

weer te geven in beeld en 

getuigenis.  
 

Als het onderwerp over duurzaam-

heid gaat, leggen we de link naar 

duurzame relaties in de trits 

Schepper, schepsel en aarde. Als 

het over zaaien en oogsten gaat ligt 

de nadruk op de realiteit van 

inspanning, inzet en doorzetten in 

plaats van de “instant cultuur” en 

“beeldcultuur”. Altijd wordt het wel 

gekoppeld aan een praktisch 

voorbeeld of werkje op het bedrijf. 

Als voor de zoveelste keer de vraag C
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Zoekt 
  Portugal 

Gebedspunten: wilt u bidden voor 

• Voor de moeilijke groepen de komende tijd. Er zijn weer een paar hele 
grote groepen bij en verschillende kleinere groepjes van jongeren uit een 
gezinsvervangend tehuis. 

• Voor kracht,  wijsheid en creativiteit in de omgang met al deze 
verschillende kinderen en jongeren. Voor de unieke mogelijkheden die we 
hebben om te getuigen. 

• Voor de drie echtparen die Elisabeth nog begeleidt. Van twee daarvan kan 
ze  binnenkort de begeleiding beëindigen. 

• Voor leiding in het zoeken van nieuwe medewerkers (Portugese). Dat ze 
passen in de visie van de Quinta, waarbij capaciteiten van minder belang 
zijn dan een respectvolle houding. 

voorbijkomt waarom we SERVO 

heten, kunnen we met vreugde voor 

de zoveelste keer over ons 

voorbeeld spreken: de Dienst-

knecht. Het hangt van de groep af 

hoe we dat doen. Er zijn genoeg 

verhalen te vertellen maar altijd 

merken we dat men geraakt is. Zo 

wijzen we in alles op de tekst op de 

watertoren: Jezus zegt: “IK BEN DE 

WEG, DE WAARHEID EN HET 

LEVEN.” 

 

Heel veel dank voor jullie gebeden .  

 

Hartelijke groet en een goede 

vakantietijd toegewenst 

Jan & Elisabeth 

Anema  

Een groep meiden uit een tehuis op bezoek op de boerderij (Quinta ) 

De tekst op de watertoren duidelijk 
 zichtbaar bij aankomst. 

de houten bordjes voor de Ecologische route  

De nieuwe poort onder de watertoren 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Jan+_+Elisabeth+Anema
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

