Numeri 6:24-27

Beste familie, vrienden, belangstellende,
Hoewel het jaar nog maar net is
begonnen is er weer veel te vertellen,
want december en januari waren roerige
maanden voor ons gezin.
We mochten ervaren hoe God als volmaakte regisseur alles klaarmaakte voor
de overgang van “OUD naar NIEUW”. We
gingen het nieuwe jaar in met een dubbel
gevoel: zin in het nieuwe en met pijn in ons
hart achterlatend wat ons zo dierbaar is.
Met de zegen van de huisgemeente en
een online inzegening namens ECM,
thuisfrontteam en familieleden mochten we
op pad gaan. We weten ons rijk aan lieve
mensen die ons rugdekking willen geven,
zowel door praktische steun als ook door
gebed.
Een afscheid met een lach en een traan
“Het is geen afscheid, we gaan de wereld
niet uit, Spanje is nog steeds Europa,”
zeiden we geregeld om het afscheid iets
luchtiger te maken. Uiteindelijk is en blijft
het een emotioneel moment. Iedereen
realiseert zich dat het echt het einde is van
een seizoen.
Henk en ik ervaarden ook de moeite van
de kinderen in dit proces. We hebben
zoveel mogelijk ruimte geboden om dit te
bespreken en ruimte te geven voor de
emoties. Het was een intense kerstvakantie met veel afscheidsmomenten, laatste
speelafspraakjes en momenten van
samenzijn met vrienden en familie.
We kregen hulp bij de laatste fase van het
inpakken en opslaan van onze spullen. Het
huis werd steeds leger en het werd een
realiteit dat we van ons huis afscheid
moesten nemen. Lieve broers en zussen
zegenden ons met een pan eten en met

ons tijdelijke verblijfplek in Sevilla bij Carlos

een kerstmaal, terwijl we midden in de
dozen zaten en niet echt met kerst bezig
waren. De laatste avond dat het huis nog
van ons was, gingen we met elkaar alle
ruimtes langs en haalden we herinneringen
op over wat er allemaal was gebeurd. We
sloten af in gebed en spraken onze
dankbaarheid uit naar God voor al die
mooie jaren en gebeurtenissen. Eenmaal
overgedragen was het goed en konden we
ook echt zeggen dat het klaar was.
EO
Tijdens het proces van inpakken en afronden, werden we meerdere malen gefilmd
voor een EO-programma. Het programma
draait om de beleving van kinderen
rondom een emigratie. Senna en Yaella
staan daarbij centraal. Het was een hele
aparte ervaring om een cameraploeg over
de vloer te hebben. Het is de bedoeling dat
de aflevering eind 2021 op televisie komt.
Opnieuw camperaars
We zijn weer even camperaars en leven
tijdelijk in de camper waar we in 2019 mee
door Europa reisden. Toch is het gevoel nu
heel anders. We weten waar we naartoe
gaan en we verlangen ernaar zo snel
mogelijk op die nieuwe plek te wonen en
daar de integratie te starten.
Het leven in een camper met zes personen
in de winter is een uitdaging! We vinden
het pittig om nu juist na deze drukke
periode de onzekerheid tegemoet te
treden, zonder zicht op ons nieuwe huis.
Toch is er een bepaalde rust hierover en
we bidden en danken God al voor de plek
die hij voor ons heeft bereid.
Hoewel we probleemloos België en Frankrijk zijn doorgekomen, werd Spanje ineens
een uitdaging. Het begon te sneeuwen en
we reden met sneeuw de Pyreneeën door.
Gelukkig waren de wegen vrij op dat
moment. In het weekend werden er
sneeuwstormen voorspeld, maar we
werden uitgenodigd door vrienden in
Noord-Spanje om bij hen het weekend
door te brengen. Met dankbaarheid
maakten we gebruik van dit aanbod. Het
was een perfecte timing, want wat is er
veel sneeuw gevallen! We konden nu in
een huis het weekend ‘overbruggen’ en
genieten van het gezelschap van de
vrienden en hun gezin. God zorgde voor
ons precies op het juiste moment.
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“Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie
zal zijn en jullie zal beschermen. Dat Hij
goed voor jullie zal zijn en voor jullie
zal zorgen. Dat Hij over jullie zal waken
en jullie vrede zal geven. Zo zullen ze
Mijn naam op de ‘Spanjaarden’ leggen
en ik zal goed voor hen zijn”

verlangt

Spanje

Gods genade en

liefde

bij het overgaan van de spaanse grens
hadden we gelijk ook sneeuw

Celia scheef onderweg dit in haar dagboekje

Camperplek in Valladolid met een pak sneeuw

‘Veel Spanjaarden zijn niet bekend met het verlossingswerk
van de Here Jezus en de betekenis ervan. Wij voelen ons
geroepen om als christenen tussen de Spanjaarden te gaan
leven en relaties te bouwen met mensen om zo iets van
Jezus’ genade en liefde zichtbaar te laten worden.’
School
We doen dagelijks het schoolwerk
in de camper. De ene dag gaat dat
beter dan de andere. De steeds
wisselende omstandigheden en de
krapte maken dat er niet eenvoudiger op. Aliza heeft in mei al wat
examens in Nederland. Zij hoopt
daarom ook snel op een rustige
plek in ons nieuwe huis, om zich
goed te kunnen concentreren.
Yaella en Célia doen mee met hun
‘oude klas’ in Nederland en dat
geeft houvast. We moeten wel ons
internetgebruik beperken, omdat de
bundels heel snel op gaan tijdens
het schoolwerk. We hopen spoedig
goed internet te hebben.
Sevilla
Op woensdag 13 januari zijn we
aangekomen in Sevilla! We mogen
op een stukje land staan, zolang we
nog geen eigen woning hebben.
We zijn volop bezig met de zoektocht naar een geschikt huurhuis.

Het is fijn om onze vrienden in
Sevilla weer te zien en met hen
weer te spreken over wat ons hier
brengt. Het is bijzonder om -onder
andere tijdens deze gesprekkenopnieuw en nóg meer te ervaren
dat God plannen voor ons heeft
klaarliggen.
Gebed
We willen je vragen om voor ons te
blijven bidden. Het is een intensieve periode. Niets van het vertrouwde is er nog, alles moet opnieuw
ontdekt worden en we hebben
slechts beperkt zicht op wat er
komen gaat. Het is spannend om
helemaal opnieuw te beginnen in
een ander land. We moeten het
elke keer weer hebben van vertrouwen in God. We worden er nederig
en afhankelijk van en beseffen heel
goed dat we het van onze Hemelse
Vader moeten verwachten.
We kiezen er dagelijks voor om
deze fase als onderdeel van ons
vormingsproces te zien, om meer
en meer gevormd te worden, om
zelf het roer uit handen te geven,
daarbij onze Hemelse Vader
dankend voor Zijn goedheid!
Groet van ons zessen!

met de familie Bouwman
in Navarra aan de wandel

wachtend op Sylvia om homeschooling te
doen bij Sylvia en Ruben thuis

we rijden hier weg uit Luquin,
na de sneeuwstorm
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start thuisonderwijs in de camper

Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia
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