Voor onze vrienden en familie in Christus,
Allebei zijn we nu de 70
gepasseerd, maar we willen toch
graag in contact blijven met jullie
en vertellen wat we doen. En wat
we doen is eigenlijk niet veel
anders dan wat we altijd deden. Het
verschil is dat we er nu niet meer
alleen voor staan: we hebben een
voorlopig contract opgesteld met
een echtpaar dat betrokken is bij
het project “Quinta ANEMA”.
Hulp
We stellen dit echtpaar graag even
aan jullie voor: Edi (Edivaldo) is een
Portugese veertiger, zijn ouders zijn
afkomstig van één van de vroegere
koloniën. Hij is getrouwd met Vanda
en samen hebben zij twee kinderen
(adolescenten). Alle twee werken zij
als begeleider: Edi is jongerenwerker
en Vanda begeleidt kinderen. Zij
komen bijna elk weekend en in de
vakanties op de Quinta omdat ze
zowel van de natuur als van de
landbouw houden. En ondanks de
coronatijd heeft Edi een groepje
jongeren bij elkaar gekregen voor
een uitdagend programma in de
natuur. Kortom, ze zijn helemaal op
hun plek hier! Ze verblijven op de

tweede verdieping van het grote huis
(het gastenhuis) en ontvangen de
gasten en groepen op de benedenverdieping. Na verloop van tijd zullen
zij ook de natuurwandelingen en de
rondleiding op het bedrijf geheel over
kunnen nemen.
Erop uit
Jan heeft twee nieuwe fietsen gekocht, dat wil zeggen, voor het eerst in
ons leven niet 2e-hands en deze
fietsen zijn nota bene elektrisch (wat
wel heerlijk is op onze leeftijd … met
al die heuvels). Zo gaan we nu
regelmatig fietsen en genieten van de
omgeving hier, een ongekende luxe!
Corona
Het virus heeft hier op het platteland
niet zo huisgehouden als in het
district van Lissabon. Onze zonen
met hun families hebben het al
gehad maar tot nu toe zijn wij nog
niet besmet geraakt. Elisabeth heeft
het opzoeken van mensen met
problemen even stopgezet, zij komt
alleen nog bij een oude buurvrouw
wiens man ernstig ziek is. Deze
buurvrouw belt op als het haar te
lang duurt ☺.
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“Wij waren sterk
in onze zwakheid.”

Portugal

Zoekt

“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”

De discussie over wel of niet
verplichte vaccinatie is ook hier
momenteel
gaande.
Maar
verder is er, ondanks het virus,
weinig verschil met andere
jaren.

Vrienden op bezoek

Sinds kort komt Patricia, de
vriendin van David, elke week
voor gesprek en bijbelstudie bij

• Dank en bid voor het

echtpaar Edi & Vanda
• Dank voor de goede afloop
van de ongelukken.
• Gebed voor David &
Patricia en alle andere
contacten.
Elisabeth. Zij kwam naar aanleiding van een probleem en
gaf aan meer te willen leren!
Een groot dankpunt!
Wij danken jullie
voor jullie trouwe gebeden
en wensen jullie
een GEZEGEND 2O22 toe.
In Jezus Christus verbonden,

Jan & Elisabeth

COLOFON

de expositie ruimte onder de watertoren

Valpartij
Jan heeft een lelijke val
gemaakt. Hij moest daarvoor
ruim een week voor observatie
in het ziekenhuis blijven. David,
onze medewerker, heeft zich,
met hulp van Johannes, redelijk
gered. In diezelfde tijd brak ik
mijn pols en waren wij dus
samen “sterk in onze zwakheid”. Inmiddels zijn we weer
redelijk gezond en genieten van
het nog zonnige weer, het werk
en van de kleinkinderen.

We stellen het erg op prijs
als jullie mee willen bidden
en danken voor:

Edy&Vanda met hun zoon
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