2 Petrus 3:8-9

Beste mede zendingswerkers
We zijn alweer in maart, waar vliegt de
tijd naartoe? Op het moment dat je
dan aan het schrijven gaat, realiseer je
je dat er maar weinig tijd is en er nog
zo veel moet gebeuren voordat de
Heer terugkomt. We zullen weer een
aantal dingen vertellen over wat er
hier allemaal gebeurt.
Alta Crista
Alta Cristã is bezig met het bouwen van
een sterker fundament. Als team hebben
we een duidelijke visie over wat er moet
gebeuren en wat we zouden willen
bereiken. Dit zorgt dat er een duidelijke
basis is om op te bouwen en om
activiteiten op aan te sluiten. Op dit
moment wordt er gebouwd aan goede
relaties met de bezoekers van de
diensten en activiteiten. Maar het
belangrijkste is om een sterk fundament
voor hun geloof in God te bouwen. Een
fundament waarop ze verder kunnen
groeien in hun geloof.
Ook zijn we bezig met het huren van een
winkelpand. Dit pand is belangrijk om
een gezicht te krijgen in de wijk en om
een vaste basis te hebben voor de
groepen die we al runnen: de
vrouwengroep die elkaar elke twee
weken ontmoet en de jeugd die een plek
wil om samen te komen. Ook moet het
een plek zijn waar inloopochtenden
gehouden kunnen worden en waar we de
zondagse diensten kunnen vieren. We
bidden dat dit voor eind maart allemaal
afgerond zal zijn.

Wouter op de urban market

Urban market
Eén van de activiteiten die we doen met
Alta Cristã is de urban market, een
braderie
die
elke maand
wordt
gehouden. We staan dan met een kraam
op die markt, delen nieuwe testamenten
uit, praten met andere mensen en zorgen
dat er wat leuks is voor de kinderen.
Vaak is er ook een groep jongeren die
spelletjes doen met kinderen in het park.
Op deze manier hopen we ons bekend te
maken in de wijk en mensen aan te
spreken en met hen te praten over God.
Zo zijn we een echtpaar uit China
tegengekomen. Ze hebben een zoontje
van 2 jaar en zijn erg alleen. Eén van
onze collega’s was de eerste persoon die
ze persoonlijk aansprak in een heel lange
tijd. Dit echtpaar is al een paar keer naar
de kerk gekomen, maar omdat hun
zoontje erg onrustig is, blijven ze vaak
niet. De vrouwen van de vrouwengroep
hebben deze dame onder hun vleugels
genomen en betrekken haar bij de
activiteiten die ze doen. Op deze manier
hopen we de liefde van Jezus met hen te
delen.
“Escolhas” – muziekschool
Wouter geeft een middag en avond in de
week les op de muziekschool. Hij heeft
een zestal leerlingen en hij vindt het leuk.
De mensen die hij lesgeeft, zijn tussen
de 9 en 60 jaar. Allemaal behoren ze tot
een kerk en ze willen zich inzetten voor
de gemeente. Dat is echt heel mooi!
Een ander mooi initiatief dat eraan zit te
komen, is een samenwerking met een
lokale school, die gevraagd heeft om
muzieklessen. Op deze manier kunnen
we echt het Evangelie op school
uitdragen en kinderen bereiken. Bid dat
het doorgang mag vinden.
Samen met de andere muziekdocenten
wordt er gekeken naar mogelijkheden om
het Evangelie te verspreiden door middel
van muziek en persoonlijke relaties. We
zien hier Gods hand in; Hij weet waar we
goed in zijn.
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“Vrienden, u moet niet vergeten dat één
dag of duizend jaar voor de Here geen
verschil maakt. Sommigen denken dat Hij
treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht
alleen met het vervullen van Zijn belofte,
omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet
dat er iemand verloren gaat, maar dat alle
mensen tot bekering komen.”

Portugal
verlangt gerechtigheid

Wij willen jonggelovigen in Portugal toerusten om
discipelen van Jezus Christus te zijn.

Short term mission
Vaak zijn er mensen die eens willen proeven of het zendingsveld iets voor
hen is of een korte periode in hun leven willen helpen. Dit noemt men short
term mission. Het is Maaikes taak geworden om hier contactpersoon voor
te zijn en om de mogelijkheden weer te geven in samenwerking met de
internationale coördinatoren. Er zijn verschillende mogelijkheden, variërend van een gebedsreis, een maand een gezin ondersteunen, een
halfjaar je als muzikant inzetten in verschillende gemeentes of een week
sport en spel verzorgen. Het zou leuk zijn om jullie een keer te ontmoeten
bij één van deze activiteiten. Als u iemand weet die een short term mission
leuk zou vinden, laat het ons weten.

Afsluiting
Terwijl de tijd voor ons voorbij
vliegt staan we stil bij het feit dat
God aan het werk is bij ons, bij u
en in de Wereld. Dat God werkt
zien we in ons gezin. De kinderen
hebben goede vrienden gemaakt
en gaan met plezier naar school.
De drie talen die ze nu spreken
blijven ze door elkaar gebruiken,
maar dat bederft de pret niet.

Ondersteuning
We zijn erg dankbaar voor de
ondersteuning die we krijgen van
onze collega’s hier en binnen
ECM. Er voor elkaar zijn is
belangrijk op momenten dat het
zwaar is. Collega’s helpen ons
dan om het overzicht weer te
krijgen en te focussen op dat wat
belangrijk is. Dit is een vorm van
ondersteuning waar we heel blij
mee zijn. De andere vorm is de
ondersteuning uit Nederland van
kerk, vrienden, familie of zelfs
onbekenden. Het kan dan gaan
om gebed of praktische hulp,
maar ook om financiële hulp. Met
het groeien van de activiteiten
binnen de gemeente en de
muziekschool is het werk dat
Wouter op kantoor doet een sta-in
-de-weg aan het worden. We
willen graag een aantal kerken
toevoegen als onze structurele
ondersteuners. Als u een andere
kerk bezoekt dan de Christengemeente Berea in Ermelo en de
kerk in Huizen, willen we u vragen
om ons voor te dragen als
zendeling binnen uw gemeente.
Als Wouter kan stoppen met zijn
kantoorbaan, kunnen we meer
activiteiten oppakken om daarmee de gemeente van Christus te
laten groeien.

Wouter kampt wat met rugklachten
en bij Maaike wordt binnenkort
haar galblaas verwijderd. Maar die
klachten brengen ons dichter bij
God omdat we van Hem afhankelijk zijn. Jolijn zei laatst: ”Mama,
die lastige dingen gebruikt de Here
God ook weer hoor, Hij weet wel
wat Hij doet.”

muziek in Alta Cristã

Met vriendelijke groeten,

Wouter & Maaike
Jolijn, Noraly & Boaz
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Het eenvoudige vertrouwen van
een geloof van een kind zorgt dan
voor een moment van stilte en
reflectie. God gaat door, en in Zijn
genade, wij ook.
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