Romans 8v37

Beste familie, vriend/vriendin, belangstellende,
De voorbereidingen voor onze uitzending
naar Spanje zijn in volle gang. Ofschoon
niet alles wat we doen zichtbaar is aan de
buitenkant, zijn we achter de schermen
druk bezig met verschillende zaken om
ons vertrek goed voor te bereiden. In deze
nieuwsbrief vertellen we er iets meer
over.
Als gezin zitten we in een soort transitie
periode, waarin we merken dat het van tijd
tot tijd behoorlijk intensief is. Enerzijds zijn
we weer terug in eigen land na een periode
van reizen en anderzijds weten we dat het
tijdelijk is en dat ons vertrek in beeld is. Deze
veranderingen doen wat met ons, maar ook
met onze omgeving.
We hebben bijvoorbeeld in november besloten om in ons huis te overwinteren, omdat de
weersomstandigheden in Nederland het echt
niet makkelijk maakte in de camper. Dat is
een hele goede keus geweest! Heerlijk om
bij de kachel te kunnen zitten en ook de
ruimte te hebben voor ons gezin.
De kinderen hebben al hun contacten weer
kunnen oppakken en genieten weer van wat
nu is. Ze doen het goed op school en
ontwikkelen zich gewoon net als andere
kinderen. Toch zijn ze ook wel een beetje
anders geworden door de reis, meer
“wereldburgers”, meer alert op hoe het leven
in NL er uit ziet in vergelijking met die andere
landen waar we geweest zijn. Enerzijds is
dat een verrijking en anderzijds is het soms
ook lastiger om alles uit te leggen aan
leeftijdgenootjes die zich zoiets niet altijd
kunnen voorstellen. We praten thuis heel
open over deze onderwerpen, maar ook over
wat het voor hen gaat betekenen om je land
te verlaten. Soms komen ze met vragen over
het vertrek, het wonen in Spanje, scholen

e.d. we communiceren daar open over, we
luisteren ook naar ze en we merken dat het
van belang is dat de kinderen zich ook
gezien en gehoord weten in deze fase.
Een aantal leermomenten van onze reis zijn
o.a. “leven bij de dag” en “vertrouwen dat
God voor ons uit gaat bij elke stap” en “rustig
blijven als dingen anders lopen dan
verwacht.” God is met ons bezig, vormt ons
en baant de weg.
Thuisfront team (TFT)
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een
thuisfront team hebben! We hebben zes
mooie mensen bereid gevonden om daar
plaats in te nemen. Wat een zegen! In maart
komt dit team samen bij ons thuis en gaan
we met elkaar doornemen wat het thuisfront
team voor ons zal kunnen gaan betekenen.
Wat prettig om zo samen met hen de start te
kunnen gaan maken zolang we in NL zijn.
Eenmaal in Spanje, zal dit team ons
vertegenwoordigen en ondersteunen vanuit
Nederland. Wil je bidden dat het team zich
gaandeweg op natuurlijke wijze mag gaan
vormen en dat we met hen een opbouwende
tijd mogen hebben waarin verwachtingen en
taken helder worden voor eenieder van ons.
Fonds opbouwen
Naast het vormen van het TFT, zijn we bezig
om ons fonds op te bouwen. Dit betekent dat
we mensen aan het benaderen zijn met de
vraag of ze ons werk in Spanje (ook)
financieel willen gaan ondersteunen. We
weten dat we op Gods voorziening mogen
vertrouwen en worden nu ook uitgedaagd om
verantwoordelijkheid te nemen om dat
bekend te maken bij mensen om ons heen
zodat het werk in Spanje ook breed
gedragen zal worden.

Een jaar geleden ergens in Spanje...
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‘The truth is that we have nothing to
fear, nothing to overcome, because He
is all in all and we are more than
conquerors through Christ who loved
us so much that He died for us.’

Gods genade

en liefde

‘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.’

ECM heeft een begroting opgesteld voor ons gezin op basis van hun kennis en
expertise met andere zendingswerkers en de Spaanse levenstandaard. Ofschoon
we al toezeggingen hebben en mensen al zijn begonnen ons te helpen, zoeken
we nog mensen die ons structureel willen gaan steunen en zo willen bijdragen
aan ons werk en levensonderhoud. We waarderen het enorm dat er al mensen
toezeggingen hebben gedaan, of al begonnen zijn met ons maandelijks te
ondersteunen via ECM. Fantastisch en bemoedigend om te zien dat er mensen
achter ons staan!
Alle donaties/ toezeggingen worden in ons fonds gestort. Wanneer u deze brief
leest, en u zich op de een of andere manier aangetrokken voelt om ons te volgen,
wilt u dan in gebed overwegen of u ons ook structureel wil gaan ondersteunen. U
kunt dit eenvoudig invullen op de website van ECM: zoek op Henk en Hanneke
Knol en klik op “ik ondersteun de missie van Henk en Hanneke”; de rest spreekt
voor zich. (www.ecmnederland.nl/iksteunknol)

Voor het eerst in ons huis terug,
wat is de bank dan heerlijk!!

God volgen betekend voor ons, in
vertrouwen stappen zetten

Noodzaak zendingswerkers
in Spanje
Spanje heeft zendingswerkers nodig
om het Evangelie te brengen onder
de bevolking en we vinden het een
voorrecht om als Europeanen dit te
mogen gaan doen. We hebben al
kennis gemaakt met o.a. Amerikaanse/Engelse/Nederlandse
zendingswerkers in Spanje en het sterkt
ons enorm dat er meer mensen zich
geroepen voelen om zich in te zetten
voor dit land. Maar er zijn er echt
meer mensen nodig, de concentratie
christenen is nog steeds zeer laag in
Spanje.
Spanje heeft het evangelie, de
boodschap van Gods genade en
liefde zo nodig! Daarnáást is het in dit
land nog niet zo’n realiteit om in
verschillende kerken en geloofsgemeenschappen het Evangelie te
verkondigen: daarom voelen we ons
geroepen om juist als christenen
tussen de Spanjaarden te gaan leven
en mee te bouwen aan het vormen
van kleine geloofsgemeenschappen

Handlettering van Aliza na een moeilijke ervaring op school

waarin Jezus zichtbaar wordt voor
hen. We willen ons gaan richten op
projecten waarin we mensen kunnen
gaan discipelen en onderwijzen.
Maar ook om d.m.v. gastvrijheid laten
zien wie Jezus voor ons is en wat Hij
voor hen kan betekenen.
Oriëntatie reis naar Spanje
Ter oriëntatie zullen Henk en ik
binnenkort naar Spanje afreizen om
een aantal mensen te ontmoeten ter
voorbereiding op ons vertrek. Wil je
mee bidden dat we God verstaan en
dat we vruchtbare ontmoetingen
mogen hebben waardoor onze missie
ook steeds meer vorm mag gaan
krijgen? Onze kinderen zullen thuis
blijven. Bid je mee dat ze een goede
week mogen hebben ondanks dat ze
papa en mama even zullen moeten
missen?
We waarderen jullie meeleven en
gebed! In deze fase is er ook genoeg
strijd, en we merken dat ook duidelijk
in verschillende situaties. Bid alsjeblieft dat we niet afgeleid worden in
de voorbereidingen en dat we voldoende tijd hebben om met God door
te brengen om Hem te kunnen verstaan! We staan samen sterk in Hem
en weten ons gedragen, dank ook
voor jou steun en gebed daarin.
Gods zegen en hartelijke groet,

Henk, Hanneke, Aliza,
Senna, Yaella en Célia
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