
Recent droomde ik, Hanneke, van een 
dorre woestijn, die langzaam ging 
bloeien. Toen ik wakker werd besefte ik 
dat we zelf mogen aanschouwen hoe er 
echt bloei aan het komen is. Dat maakt 
ons nederig en stil. We zijn dankbaar dat 
we in een nieuw seizoen zijn 
aangekomen: een seizoen met veel 
‘letterlijke warmte’ enerzijds maar ook 
mooie gebeurtenissen. We genieten ván 
en aanschouwen wát God hier allemaal in 
beweging zet.  
 
God beheert de agenda 
Vaak willen we als mensen helder hebben 
wat we gaan doen en hoe we dit gaan doen. 
Dat is een goede manier om praktisch en 
inzichtelijk te krijgen welke stappen er 
genomen moeten worden en geeft een fijn 
houvast. Toch ervaren we dat in het 
samenwerken met God, zaken zich niet zo 
duidelijk aankondigen en dat het niet in een 
‘perfecte planning’ te gieten is. “Wij plannen 
wel, maar weten dat Gód de planning 
beheert.” Het gaat dus vaak anders dan wij 
bedenken en dat is voor ons ook een 
geruststelling. Zijn plannen en ideeën zijn 
hoger dan die van ons. God heeft meer 
inzicht en houdt écht het overzicht.  
 
Een greep uit ons leven als gezin 
Aliza is in verband met haar examens gedu-
rende twee maanden liefdevol opgevangen in 
Nederland. Op dit moment is ze weer even 
thuis! Eind juli staan haar nog mondelinge 
examens te wachten en zal ze weer naar 
Nederland afreizen. We mogen deze maand 
haar 18de verjaardag vieren! Wat een vreugde 
om haar volwassen te zien worden, niet alleen 
in leeftijd maar ook in haar doen en laten.  
 

Senna mocht in de klas horen dat hij voor drie 
jongens een belangrijk persoon in hun leven 
is. De meeste klasgenoten noemden een opa, 
oma, vader of moeder, maar voor deze drie 
jongens mocht hij die persoon zijn. Hoe 

bijzonder dat hij door zijn manier van zijn, 
mensen aantrekt en een veilig persoon is.  
 

Senna, Yaella en Célia gaan alle drie over 
naar het volgende schooljaar! Wat zijn we 
dankbaar dat hun inspanning beloond werd! 
Wat zijn we trots dat ze in anderhalf jaar tijd 
het schoolsysteem eigen hebben gemaakt! 
 

We mogen steeds mensen opvangen in ons 
huis en gezin. We merken dat het voorziet in 
een behoefte en dat het zegenend werkt. Er 
wordt tijd gemaakt voor gesprekken en 
ontmoeting en we leren mensen écht 
kennen. De interacties tussen de gasten en 
ons gezin zijn verrijkend en daar genieten we 
van. 
 
Zomerperiode 
Deze zomer zullen we DV drie weken in 
Nederland zijn. De kinderen zullen naar 
kamp gaan en genieten van het ontmoeten 
van vrienden en vriendinnen.  
 

Op 8 oktober zal de jaarlijkse ECM Steprace 
georganiseerd worden door ECM. Hanneke 
zal hierbij aanwezig zijn. Wil je ons team 
steunen, mee steppen, of meer weten? 
Www.ecmnl.nl/stepteam-knol  
 
Een greep uit ons leven met een missie 
Naar aanleiding van het tv-programma Enkeltje 
Verweggistan in april, zijn er diverse reacties 
gekomen. We praten met mensen over 
emigreren, Gods stem verstaan en leven 
in afhankelijkheid en vertrouwen. We maken 
kennis met mensen en projecten in Zuid- 
Spanje die hetzelfde doel beogen: Gods 
Koninkrijk zichtbaar maken.  
 

De vrouwengroepen blijven draaien en 
ontbijtochtenden worden georganiseerd om 
lief en leed met elkaar te kunnen delen en 
met en voor elkaar te kunnen bidden. Recent 
hebben we als proef de vrouwen uit twee 
buurdorpen elkaar laten ontmoeten; dat was 
een mooie gelegenheid om te verbinden. 
 

De opleiding die Hanneke volgt om in 
het Spaans te coachen is in volle gang. De 
opleiding duurt tot november. In juli zal ze 
een intensieve trainingsweek online hebben 
om haar skills in het Spaans verder te 
ontwikkelen.  
 

M.b.t. het coachen zelf, er komen via via 
steeds meer aanvragen binnen. Mensen 
hebben vaak niet de middelen om de 
coaching te betalen, maar ze geven naar 
vermogen en zijn gemotiveerd. In de 
toekomst willen we onderzoeken of we hierin 
als ZZP’er aan de slag kunnen om dit verder 
te professionaliseren.   
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Hallo familie en vrienden,  

"Gelukkig de mens die zijn vreugde 
vindt in de weg van de Heer. Hij is als 

een boom, geplant aan de 
waterstromen en geeft vrucht op Zijn 

tijd en al wat hij doet gelukt”.  
Psalm 1 vs 1-3, eigen vrije vertaling.  

Célia als laatste van de 4,  
nu echt van de basisschool af!  



Open deuren waardoor mensen de gastvrijheid, 
openhartigheid en de liefde van Jezus ervaren.  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Spanje 

verbinding                                      

Een jonge vrouw komt wekelijks bij 
ons over de vloer. Ze ontvangt 
coaching en geeft Spaanse bijles aan 
Yaella. Ze zit in een zoektocht naar 
zichzelf en naar God. Ze vindt het fijn 
om in ons gezin te zijn en ervaart iets 
wat haar aanspreekt. We keken 
laatst samen naar de film “de Shack” 
en de onderwerpen die hierin langs-
kwamen raakten haar. Ze heeft nu 
zelf het boek gekocht en is hierop 
aan het reflecteren.  
 

Henk begeleidt een man, vader van 
zes kinderen, die met diverse 
problemen in zijn persoonlijk leven en 
huwelijk kampt.  
 

Kortgeleden werden we benaderd 
voor een huwelijkscounselingverzoek 
via collega zendingswerkers uit een 
ander deel van Spanje. Henk en ik 
gaan dit samen oppakken. We 
danken God steeds voor nieuwe 
gelegenheden om tot zegen te zijn. 
 
TFT en achterban 
We komen geregeld online samen met 
het thuisfront-team (TFT) en voelen 
ons gezegend met mooie mensen die 
ons vertegenwoordigen in Nederland. 
Deze zomer wordt er een ontmoe-
tingsmiddag georganiseerd waarbij 
het TFT zich zal voorstellen en waar 
wij mensen in Nederland kunnen 
ontmoeten. Ook zullen we iets kun-
nen delen over ons leven en werk. 
De middag zal gehouden worden op 
14 augustus van 15.00 tot 17.30 uur 
in het ontmoetingscafé Sparkle in 
Zutphen. Wil je komen? Meld je dan 
aan via: tft.thetravelingseven@gmail.com 
 

Wegens het vertrek van een aantal 
TFT leden is er een vacature vrijge-
komen. Word jij enthousiast om op 
deze manier te kunnen bijdragen aan 
onze missie, vraag dan informatie via 
bovenstaand e-mailadres. 
 

We hebben veel trouwe bidders, 
gebedsbrief-/nieuwsbrieflezers, maar 
ook volgers via Insta en Facebook 
die geregeld laten weten dat ze met 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

ons meeleven. We waarderen dit en 
danken jou hiervoor! 
 

Ons budget om van te leven is (nog) 
niet sluitend, maar toch voorziet God 
steeds opnieuw. Wil je hierover meer 
info of wil je hierin iets betekenen 
benader ons thuisfront-team dan via 
tft.thetravelingseven@gmail.com 
 
 

Wandelen in de werken  
die God voor ons heeft 
We hebben hier in Spanje het ver-
langen om te wandelen in de werken 
die God voor ons heeft en we 
ervaren dat dat ook gebeurt. Wat een 
vreugde geeft dit. 
 
Veel zegen voor jou  
en een warme groet,  

Verkoelen met vrienden in deze constante 
hoge temperaturen is een MUST!  

Een bezoek aan de Logos Hope in Sevilla 

2 vrouwen groepen kwamen samen… 

Hiken in de bergen.. 

Counselen als ECHT-paar  

Gebedspunten 

• Aliza heeft eind juli nog 
mondelinge examens. Bid dat ze 
mag slagen; 

• Bid voor huwelijken in Spanje, zo 
veel huwelijken staan onder druk 

• We hebben visie voor het worden 
van een ‘Huis van herstel, rust en 
vernieuwing’. Bid je mee dat God 
Zijn wil en weg bekend maakt 

• Dat de camperverhuur mag 
toenemen. 

• Bovennatuurlijke taalontwikkeling 
voor wie dat in ons gezin nog 
nodig heeft;  

• Bid mee voor de vrouw die bij ons 
komt en nieuwsgierig is naar meer 
van Jezus. 

• Een veilige reis naar Nederland in 
augustus 
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