Rom. 12:16

Voor onze vrienden en familie in Christus,
Terugblik en activiteiten
Een teleurstellende ervaring drukte ons
vorig jaar behoorlijk terneer, maar
wonderbaarlijk hoe we telkens weer
bemoedigd werden. Daar kunnen we
voor danken.
De cursus counseling geeft vrucht!
Jonge mensen die de opdracht om
anderen te helpen serieus nemen
zonder zichzelf centraal te stellen.
Elisabeth ervaart het als een voorrecht
dat ze deze mensen mag begeleiden en
bemoedigen! Zijzelf wordt er ook door
bemoedigd.
Het grote huis wordt gebruikt door
verschillende Portugese vrienden. Zij
organiseren familiedagen en nodigen
daar ongelovige familie en vrienden bij
uit. Dit is een fantastisch mooi en
eenvoudig concept wat helemaal in de
Portugese familie- en eetcultuur past.
Het Escola-viva (Levende school)progamma is een begrip geworden: Een
wandeling in de prachtige natuur en/of
een activiteit op de boerderij met daarna
het proeven van kaas. De tafels vol
lokale producten was dit jaar een topper,

de mensen praten er nog over! Maar
een groepje kleuters en hoogbejaarden
uit Lavre, samen op bezoek is ook heel
speciaal.
Aan medewerkers heeft het ons tot nu
toe niet ontbroken. Een bevriende
advocaat hielp ons om een passend
werkcontract op te stellen voor David,
onze medewerker. Jan is zeer tevreden
over hem, en dat is wederzijds. In
september begint hij een cursus en kan
hij minder vaak komen om te werken.
Bezoek van familie en vrienden zijn
feestdagen! Eerst kwamen Jenny en
Esther (een vriendschap van meer dan
vijftig jaar). Daarna kwam onze dochter
Julie met Gerben en de kleinkinderen uit
Iowa (VS). De hele familie was bij
elkaar! Jammer dat Elisabeth na de burn
-out van vorig jaar nog zo weinig
weerstand en kracht heeft en dat
Rebeca en de kleine Johan (vrouw en
zoon van Wigle) ook ziek waren. Het
werd ondanks alles een goede tijd
samen, iedereen hielp en we waren
verrast over de kookkunsten Monica
(vrouw van Johannes)

Onze dochter Julie is over uit de VS. Nu kunnen we weer een familiefoto maken
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“Weest onderling
eensgezind, niet zinnende
op ‘hoge’ dingen maar voegt
u in het eenvoudige”

“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”

Portugal

Zoekt

Escola Viva met de piepkleintejs

Onze gasten in het grote huis

Gebed voor Lavre
Drie goede vriendinnen hier in
Lavre hebben met verlies en met
ernstige ziektes te maken. Bij
Veridiane is een hersentumor
geconstateerd. Gloria’s man is
overleden en de man van
Celestine ligt op sterven. Bid voor
wijsheid, niet alleen voor de
bezoekplanning maar ook in
spreken/zwijgen.
Levend water
We hebben in al onze contacten
en activiteiten jullie gebed nodig.
Er zijn tegenwoordig plekken in
Portugal waar geadverteerd wordt
voor ’onthaasten’, zonder mobiel
en zo, want ook hier is stress een
groot probleem. Als je zo’n
advertentie dan verder leest gaat
het over yoga, mindfulness
etcetera. Wij bieden hier al meer
dan dertig jaar op deze bijzonder
mooie plek een vernieuwend/
recreatief programma aan. We
krijgen ontroerend mooie reacties

en af en toe krijgt het een vervolg;
een verdieping en/of begeleiding.
Bidt voor ons dat wij het
LEVENDE WATER mogen blijven
doorgeven
op
verschillende
creatieve manieren; dat er rust en
vrede ervaren wordt door de
schoonheid van de schepping en
dat door de verwondering het
verlangen naar de Schepper mag
groeien. Onze hoop is dat
ingezien wordt dat eenvoudig
leven
volgens
de
Bijbelse
principes een gezonde leefstijl is
en dat er herstel komt in levens
vol conflicten en egocentrische
ambities. Bid dat dit werk
voortgang mag vinden en dat wij
en anderen na ons in alle
eenvoud wijzen, zowel in woord
(tekst op de watertoren) als in
daad
(gastvrijheid
en
hulpverlening),
op die
Ene
Persoon: die de WEG, de
WAARHEID en HET LEVEN is.
In Hem verbonden,

COLOFON

Jan & Elisabeth
Anema

Na de wandeling valt men op de lokale producten aan

David haalt de koeien op met de families uit het grote huis
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