Jesaja 40

Beste familie en vrienden,
Nog niet eerder is het zo lang stil geweest
van onze kant. Alles lijkt stil te staan en
tegelijkertijd is er zoveel veranderd. We
voelen ons uitgeput en ontmoedigd, maar
tegelijkertijd zien we zoveel nieuwe
mogelijkheden. Er is van alles te doen,
maar we voelen onze krachten tekort
schieten. Al met al een vreemde tijd en
moeilijk te verwoorden. Vandaar dat het
dit jaar steeds niet is gelukt jullie te
schrijven.
In de afgelopen weken werden we telkens bij
hoofdstuk 40 van Jesaja bepaald. Hoe
bijzonder komt in dit hoofdstuk de kracht en
tegelijkertijd de zorgzaamheid van onze God
naar voren! We voelen ons zwak en beperkt,
maar omdat de Heer eeuwig en almachtig is,
blijven we hoop houden en blijven we bidden
voor de mensen in onze provincie en voor de
beginnende kerken hier.
De ruimte in deze brief is beperkt. We zullen
proberen zo goed mogelijk weer te geven
hoe het gaat met vooral de kerken. Wat
betreft het werk voor M4, El Buen Samaritano en de pleegzorg, daarover hopen we
een volgende keer te schrijven.
Zendingspunt Alcora
Het vertrek van Minerva en haar familie,
Rubén en onze collega´s José en Raquel
heeft een flinke impact op ons gehad, zowel
emotioneel als in de verschuiving van taken.
Rubén en José preekten en zij draaiden in de
diensten ook om beurten mee in de leiding en
de muziek. En José had de functie van leider
van het kerkstichtingsteam. Na hun vertrek
heeft Wilfred deze taken tijdelijk overgenomen
in de hoop dat er snel vervanging zou komen,
maar inmiddels zijn we meer dan een jaar
verder. Het gevoel van verantwoordelijkheid
levert veel stress op. De preekbeurten deelt
Wilfred nu met Will, de voormalige predikant
van de kerk van Onda.

Mannenbijeenkomst met BBQ

Wat de vrouwengroep betreft, de kleine
groep is plotseling dusdanig uitgebreid dat
we regelmatig met acht tot tien vrouwen zijn.
Voor Rosi en Marisa een hele uitdaging om
de dynamiek aan te passen aan deze
veranderingen en daarnaast ook individueel
contact met elk van deze nieuwe vrouwen op
te bouwen. Marisa had veel contact met
andere vrouwen in Alcora die geen relatie
met de kerk hadden. Deze vriendschappen
en regelmatige evangelisatiegesprekken
heeft ze allemaal losgelaten in de lange
periode van eerst de lockdown en vervolgens
het opnieuw opstarten met extra taken in de
kerk. Het is triest de afstand met deze
mensen nu te voelen.
Het kantoor van El Buen Samaritano in
Alcora houden we nog draaiende, maar alle
georganiseerde evangelisatie-activiteiten zijn
stil komen te liggen; eerst gedwongen door
de lockdown, daarna zijn we niet opgestart
door de werkdruk die we ervaren op andere
terreinen.
Onda
In de kerk van Onda, die al zo goed als
zelfstandig was, is de situatie anders. De
laatste jaren waren er al regelmatig zorgen
over de grote theologische verschillen en
achtergronden en hoe samen één gemeente
te vormen. Ook hadden we officieel al twee
jaar geen predikant meer. Na maanden van
isolatie tijdens de lockdown kwamen
verscheidene geliefde broeders en zusters
ineens met het bericht dat hun theologisch
denken totaal was omgedraaid en dat ze om
die reden de gemeente verlieten. Anderen
zijn langdurig afwezig (geweest) vanwege
ziekte en burn-out. Afgezien van het verdriet
en de onrust hierover, heeft dit ook
praktische gevolgen voor een gemeente van
nauwelijks dertig leden. Zo zitten we als kerk
ineens met de helft van de leden, met minder
ouderlingen (slechts twee), hebben we
niemand meer voor de zondagsschool, geen
diakenen, geen mensen die instrumenten
kunnen bespelen (alleen Wilfred nog), geen
jeugdgroep meer, enzovoort.
We zijn inmiddels een jaar verder. De
gesprekken met de mensen die zich hebben
teruggetrokken, hebben niet tot verandering
geleid en we voelen ons hierin tekortschieten. Het doet ons verdriet, we maken
ons zorgen over hen en we missen hen. In
dit afgelopen seizoen hebben Will en Wilfred
wekelijks om de beurt gepreekt en de
diensten geleid, pastorale zorg verleend,
Bijbelstudies gehouden met nieuwe mensen
en catechese gegeven aan geïnteresseerden
die meer over het christelijk geloof wilden
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Een eeuwige God is de Heer, schepper van
de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij
raakt niet uitgeput, Zijn wijsheid is niet te
doorgronden. Het woord van onze God
houdt altijd stand.

verlangt
Spanje

weten. Nog niet eerder in de korte
geschiedenis van de kerk van Onda
waren er zoveel mensen die voor het
eerst de kerk opzochten met vragen.
Twee mannen zijn tot geloof gekomen
en volgen nu catechese. En Marisa is
de Bijbel aan het lezen met een vrouw
die Christus wil volgen en sinds
september hebben we ook weer een
vrouwengroep in Onda.

Montí in Onda. Richtlijnen?

Vrouwenbijeenkomst

Er ligt een lange lijst van ideeën en
mogelijkheden die we graag weer
zouden willen oppakken: mensen
waarvan we zien dat we meer tijd met
hen zouden moeten doorbrengen,
nieuwe mensen die we nog niet goed
kennen, maar onze energie is op.
Gebed
 We vragen jullie blijvend gebed
voor de verspreiding van het
Evangelie in onze regio, voor de
broeders en zusters hier, en voor
ons. Het troost ons te weten dat
het woord van onze God altijd
standhoudt. Ons gebed is ook of
de Heer wil voorzien in hulp. Wij
zien die hulp in de vorm van een
predikant of zendingsmedewerker,
maar wie weet zal het een hele
andere invulling zijn.

 Ook vragen we jullie gebed voor
onze pleegdochter die inmiddels
alweer bijna twee jaar bij ons
woont. We hebben wat pleegzorg
betreft geen nieuwe kinderen in
huis gehad, ook al vraagt de
organisatie daar regelmatig om.
 Ook vragen we of jullie voor ons
willen bidden, om herstel, om
wijsheid, om groei en dat we
mogen leven tot eer van Hem.
Onze
geweldige
TFT
en
verscheidene mensen binnen
ECM Nederland helpen ons in dit
traject van herstel. We zijn
dankbaar dat jullie er zijn en
voelen ons met jullie verbonden,
ondanks de afstand en alle stilte
van onze kant.
Heel hartelijke groeten aan allemaal
en Gods zegen,

Wilfred & Marisa
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richtlijnen

Ons gebed is dat Gods Woord gehoor mag
vinden als betrouwbare richtlijn.

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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Op de Peñagolosa, hoogste berg van Castellón.
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