Efeze 6:18-19

Beste familie en vrienden,
We hebben deze nieuwsbrief kort voor
kerst geschreven: omringd door een mix
van liederen waarin de komst van Jezus
naar deze aarde doorklinkt.
Ogenschijnlijk lijkt het Evangelie daardoor
een bekende boodschap, maar helaas is dat
niet het geval. De apostel Paulus schrijft in
zijn brief aan de Efeziërs over het ‘geheim’
van het Evangelie. We leven in een
maatschappij waarin dit geheim heel
onbekend is en het verzoek om gebed van
Paulus is ook het onze: “dat ons de juiste
woorden gegeven worden, zodat we
vrijmoedig het mysterie van het Evangelie
mogen bekendmaken”. Er leven veel vragen
bij de mensen om ons heen en alleen met
Gods Geest kunnen we met vrijmoedigheid
en wijsheid antwoorden. Vragen zoals:
• “Waarom was dit nodig? Had God niet
een andere oplossing kunnen bedenken?”
De vraag van een vriendin waarmee we
de afgelopen periode veel in gesprek zijn
geweest. Ze is stukje bij beetje het
Evangelie aan het ontdekken en in haar
zoektocht is ze nu bij deze vraag
aanbeland.
• Een klasgenoot van onze oudste
pleegdochter (10 jaar) vraagt of de God
van Marokko dezelfde is als de onze.
Onze pleegdochter vraagt op haar beurt
of het waar is dat er maar één God
bestaat. Onze school is de openbare
basisschool hier in onze woonwijk waar
een groot deel van de leerlingen van
Marrokaanse afkomst is.
• Kinderen in de speeltuin komen met de
vraag of de kerstman nou wel of niet
bestaat en of kerst vieren goed of fout is.
• Vluchtelingen uit Venezuela kennen het
Onze Vader en vragen of het echt nodig
is om Maduro te vergeven om zelf
vergeving te kunnen ontvangen.
• Een van de buren vraagt of we echt
geloven dat het mogelijk is dat een mens
kan veranderen. Ze is ervan overtuigd dat
dit onmogelijk is.

Een lange lijst van gespreksonderwerpen die
prachtige aanleidingen zijn voor het delen
van het Evangelie.
Onda
In de kerk in Onda komen we tegenwoordig
soms stoelen tekort: een mooi probleem! Er
is een behoorlijke groep vluchtelingen uit
Venezuela met wie we in contact gekomen
zijn. Ze beginnen naar de kerk te komen, op
zoek naar contact, werk, begrip en soms ook
op zoek naar God. Daarnaast is de groep
bezoekers die familieleden van christenen
zijn, ook groeiende. Sinds enkele maanden
proberen we huisgroepen van de grond te
krijgen waarin we aandacht geven aan de
zorg voor elkaar, uitleg over het Evangelie en
het elkaar aanmoedigen in het volgen van
Christus. Het valt nog niet mee om iedereen
hierbij te betrekken, maar stukje bij beetje
begint dit te functioneren.
Herinneren jullie je dat we in een eerdere
brief schreven over een man die we jaren
geleden leerden kennen bij het uitlaten van
de hond en die vorig jaar ineens de kerk
binnen kwam lopen? Deze man mocht begin
december gedoopt worden! Naast de
vreugde en de dankbaarheid hiervoor, was
er ook verdriet omdat geen van zijn
familieleden hierbij aanwezig wilde zijn. We
vragen jullie voor hem, zijn vrouw en zijn
dochters te bidden.
Alcora
Onze collega José die in Alcora woont, is
theoloog en heeft in de afgelopen jaren
contacten opgebouwd met verscheidene
katholieke theologen in de provincie. We zijn
dankbaar voor zijn capaciteiten hierin en
vragen jullie te bidden voor hem en voor de
mensen met wie hij op deze manier in
gesprek raakt. Gevolg van deze contacten is,
dat we eind november als kerk uitgenodigd
werden
om
in
een
oecumenische
bijeenkomst uit te leggen wie we zijn als
protestanten. Een mooie gelegenheid om het
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‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere
keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend
voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de
juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie
mag openbaren van het evangelie.’

“Geef ons de juiste woorden, zodat we
vrijmoedig het mysterie van het
Evangelie kunnen bekendmaken”

Kerstmaaltijd in Alcora

Post bekijken van de
Bijbelklassen 3GK Deventer

Aanwezigen tijdens
de oecumenische bijeenkomst

M4
De teams van M4 waarvoor Wilfred
coach is, zijn alweer op de helft van
hun tweejarig traject. Het is bijzonder
en het maakt ons dankbaar deze
mensen te zien groeien in karakter en
bekwaamheden. Een van de teams is
volhardend ondanks de moeilijke
situatie waarin ze verkeren. Een
ander team wordt verrast door mensen die tot bekering komen. En een
derde team heeft christenen ontvangen die zich door verhuizing bij de
kerkstichting hebben gevoegd en
daardoor met hun gaven en talenten
het project versterken.
Bijbelklassen 3GK Deventer
We zijn blij met het initiatief van de
Bijbelklassen van onze thuiskerk in
Deventer. De kinderen zijn dit seizoen
aan het collecteren zodat wij
zondagsschoolmateriaal kunnen aanschaffen voor de klassen in Onda en
Alcora. Dit geeft ook nieuwe
gelegenheden om, over en weer,
informeel contact te hebben. We
hebben het idee dat de kinderen van
Onda nog niet zo doorhebben wie die
kinderen uit Deventer nou eigenlijk
zijn. Dit komt doordat er op de
zondagen waarin we aandacht aan
Deventer besteedden telkens weinig

kinderen waren en andere kinderen
dan de keer daarvoor. We vragen ook
jullie gebed voor deze kinderen. Velen
komen uit gezinnen waarin één van de
ouders (soms nog maar kort) christen
is. Vaak krijgen ze van de andere
ouder of van familieleden de
boodschap mee dat ze maar beter niet
naar de kerk kunnen gaan. Er wordt
dan bijvoorbeeld voorgesteld om
tijdens kerktijd andere dingen te gaan
doen, zoals met hen naar de speeltuin
gaan bijvoorbeeld. Voor de ouder die
wel christen is, is dit soms een hele
strijd en erg lastig hoe te reageren.
Tot slot bidden we jullie allen een
gezegend 2019 toe!

Wilfred & Marisa
Inmiddels liggen de feestdagen achter
ons. We hebben de kerstvakantie
mogen doorbrengen bij onze familie in
Nederland. Het waren heerlijke
ontspannende dagen. Ook hebben we
daar met hen ons 25-jarig huwelijk
mogen vieren.

COLOFON

Evangelie te delen. Na afloop hadden
we mooie persoonlijke gesprekken
met de deelnemers. In januari zijn we
uitgenodigd om een gebedsbijeenkomst te leiden in de parochie.

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-GKVNGK) 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
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