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‘Het Woord van de Heer 
verspreidde zich over de 

hele streek.’  
 

Handelingen 13:49  

We zijn na een heel fijne periode in 
Nederland weer in Portugal gesetteld. 
Het was een bijzondere tijd om veel 
van jullie weer te ontmoeten en te 
vertellen wat er allemaal gebeurd is in 
de laatste twee jaar. We hebben de tijd 
echt als een zegen ervaren. De 
betrokkenheid bij ons werk voelde als 
een warme deken. Dank daarvoor. 
 
Jeugdweekend 
Aan het begin van het nieuwe seizoen 
zijn we met een aantal jongeren van de 
baptistenkerk gaan kamperen. Het thema 
dat centraal stond was: 'het Woord van 
God'. Het gros van de jongeren kent de 
Bijbel slecht. Dit is jammer, want juist het 
Woord van God brengt leven.  Eén van 
de jongeren (qua leeftijd iets ouder dan 
de rest) werd door zijn voetbalmaatje 
meegenomen naar de kerk. Voor hem de 
eerste keer. Hij heeft een honger naar 
het Woord van God! Door zijn enorme 
interesse had hij veel vragen. Ook 
vragen die de anderen niet durfden te 
stellen. De voorbereidingen voor en de 
daadwerkelijke uitvoering van het kamp 
waren voor ons een leerschool in 
culturele verschillen. Op een dergelijk 
moment besef je weer dat je afhankelijk 
bent van de Heilige Geest voor wijsheid 
in nagesprekken met de jongeren. Het 
komende seizoen zal grotendeels in het 
teken staan van het vergroten van de 
kennis van de Bijbel. Geen droge, 
theoretische kennis, maar kennis die de 
harten in vuur en vlam zet. 
 

Miriam 
In Nederland hebben we tijdens onze 
presentaties en gesprekken verteld over 
Miriam. Zij is een goede vriendin van ons 
geworden. Miriam is 26 jaar oud, erg 
sociaal en gezellig en altijd bereid om te 
helpen. Dat doet ze dan ook door op te 
passen, te vertalen of te helpen met de 
was op te vouwen. Het mooie is dat ze 
zich langzaamaan opent en laat zien wie 
ze is als christen. Niet wie ze hoort te zijn 
volgens de kerk, maar wie ze 
daadwerkelijk is. Ze worstelt met haar 
geloof en wil wel graag meer leren. 
Tegelijkertijd vindt ze het ook zo moeilijk 
om dit alleen te doen. Ze deelde dit met 
ons en gaf aan bijbelstudie te willen 
doen, maar dat ze niet wist hóe. Deze 
hint heeft Maaike opgepakt en samen 
met een andere jonge meid doen ze nu 
samen wekelijks bijbelstudie. Dit vraagt 
natuurlijk de nodige voorbereiding. In het 
Portugees is dat nog lang niet even 
gemakkelijk. Maar dankzij het 
enthousiasme van Miriam, dat elke keer 
groeit, is de dag van de voorbereiding 
ook zeker de moeite waard!  
 
Gesprek op werk 
Wouters baan geeft een bijzonder kijkje 
in de Portugese werkcultuur. Omgangs-
vormen zijn anders dan in Nederland, 
bijvoorbeeld veel minder direct. Veel 
collega’s weten dat Wouter naast dit 
werk nog veel andere dingen doet. 
Sommigen zijn daar toch wel 
nieuwsgierig naar. Tijdens zijn 
lunchpauzes probeert hij vaak een stukje 
bijbelstudie of huiswerk te doen. Op een 
dag zagen twee collega’s hem zitten 
werken in de pauze. Ze vroegen wat hij 
aan het doen was. Dat was een mooie 
mogelijkheid om kort te vertellen wat God 
voor hem betekent. Wouter kan het hier 
niet zo direct communiceren als hij in 
Nederland deed, maar het is blijven 
hangen. Na een aantal gewone 
gesprekken van meer persoonlijke aard, 
wilde één van die collega’s toch eens 
weten wat de kerk dan was. Ze was dan 
wel katholiek opgevoed, maar was 
nieuwsgierig naar de protestantse 
manier. Ze geloofde wel dat er iets was 
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Wij willen jonggelovigen in Portugal toerusten om 
discipelen van Jezus Christus te zijn. 

Portugal 
verlangt gerechtigheid 

Alta christa,- kerkdienst buiten 

Alta Crista 
Afgelopen zomer hebben we het 
voorgangersechtpaar Magelhães 
moeten uitzwaaien. Zij hebben de 
gemeentestichting in Alta Lisboa 
opgezet. Helaas moesten zij terug 
naar Brazilië vanwege een tekort 
aan ondersteuning. Met hun 
vertrek is er een belangrijke pijler 
in deze nieuwe gemeentestichting 
weggevallen. Het is nu zaak dat 
de gemeente zijn weg vindt in 
deze nieuwe situatie. Gelukkig is 
er een jong echtpaar bijgekomen 
dat de voorgangerstaak op zich 
zal nemen. Ze worden 
ondersteund door een drietal 
zendingsechtparen. Eén daarvan 
zijn wij. Al deze mensen zijn ook 
betrokken bij andere projecten en 
zullen hun tijd moeten verdelen. 
Wouter is vooral betrokken bij de 
ontwikkeling van visie en 
aanbidding. Het komende jaar is 
het de uitdaging om de contacten 
van de Magelhães te blijven 

onderhouden, nieuwe contacten 
aan te gaan en mee te groeien in 
de veranderingen. God gaat ons 
voor, want Hij weet de weg die we 
moeten gaan. 
 
Piano lessen 
Sinds september is Wouter begon-
nen met het geven van 
pianolessen. In de stad is er een 
muziekschool die speciaal gericht 
is op jeugd die wil leren 
musiceren, zodat zij kunnen 
helpen in de kerk waar ze naartoe 
gaan. Dit is een nieuwe ervaring 
voor Wouter; hij heeft nog nooit 
lesgegeven. Hij zal hier één dag 
per week mee bezig zijn.  
Spannend, maar zeker erg leuk 
om op te pakken. We zien dit als 
een belangrijk onderdeel van de 
missie om jonggelovigen te 
ondersteunen om overtuigende 
christenen zijn. We geloven dat 
God met deze jonge mensen een 
plan heeft om zijn naam groot te 
maken. Dat de Portugezen naar 
God toe mogen groeien. Dat is 
ons gebed!  

De leraren en nieuwe studenten van IBP 

klaar voor de nieuwe pianolessen 

Met vriendelijke groeten, 
 

Wouter & Maaike 
Jolijn, Noraly & Boaz 

en dat was dan God, maar de persoonlijke manier waarop Wouter zijn 
geloof deelt en leeft, maakte haar nieuwsgierig. Helaas kwam er een 
vergadering tussendoor over eindcijfers, waardoor het gesprek moest 
worden afgebroken, maar God zal ermee verder gaan. Daar zijn we van 
overtuigd. 
 
IBP 
Sinds september is Wouter officieel student aan het Instituto Biblico 
Portuguesa. Hij studeert daar een middag en avond in de week. Vooral om 
de taal van de gemeentes en de kerkelijke cultuur beter te leren kennen. 
Het zijn niet de makkelijkste vakken. De woordenboeken liggen dan ook 
naast de studiematerialen om beter te begrijpen waar sommige teksten 
over gaan. Het is soms frustrerend voor Wouter dat hij voor zijn gevoel niet 
alles snapt. Maar ondertussen kent hij toch al aardig wat theologische 
termen die in het Portugees nog moeilijker uit te spreken zijn dan in het 
Nederlands. Of soms toch makkelijker. Misschien volgt er wel een tweede 
semester. 
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