
Afgelopen jaar mochten we zaaien, oogsten en nieuw land ontginnen. De
tieners die in de zomer getraind zijn om een vakantie-sport-evangelisatie-week
te leiden, draaien nu sinds kort zelfstandig een kinderdienst op het sportveld.
De groepen met kinderen, tieners, jongeren en vrouwen groeien en er is (na
100 jaar) eindelijk een mannengroep gestart.

Terugkijkend op het afgelopen jaar springen er drie thema’s uit.

In de vrouwengroepen die Annie vorig jaar mocht opzetten en ook in de

mannengroep die onlangs gestart is, zien we dat onderlinge relaties zich

verdiepen. We zien dat door God, relaties hechter worden en oud zeer wordt

opgeruimd. Met liefde wordt er liefde geoogst!

Ook worden (potentiële) leiders uitgedaagd om hun talenten in te zetten. Een

voorbeeld daarvan is Sandra, de vrouw van de voorganger. Ze was erg onzeker

om als leider uit te stappen, maar dit jaar is ze begonnen als aanbiddingsleidster

en heeft ze een gebedsgroep opgestart voor de ouderen. We zien haar

transformeren van iemand die vanaf de zijlijn kritiek gaf, naar een gepassioneerde

leider die mensen inspireert om dichter bij God te leven. Het mooiste voorbeeld

van het trainen van leiders was het vakantie-sport-evangelisatie-week. In de

video vertellen de jongeren zelf hoe ze gegroeid zijn.

Verder zien we dat de kerk steeds meer naar buiten gericht is, o.a. op sociale 

media en door de openluchtdienst ter viering van het 100-jarig bestaan van de 

kerk. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de kerst in volle gang. Er staan 

twee voorstellingen gepland met theater en koor. Voor het eerst niet in het 

kerkgebouw, maar in het prachtige dorpshuis, waardoor nu de hele gemeenschap 

kan worden uitgenodigd.  Als gemeente mogen we zaaien op dit nieuw 

ontgonnen land. 

https://www.impactportugal.nl/
https://www.impactportugal.nl/promotievideo-2022/
https://www.impactportugal.nl/video-100-jaar-kerk-auto-gezocht-voor-verlof/
https://www.impactportugal.nl/promotievideo-2022/
https://www.impactportugal.nl/promotievideo-2022/
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Door de instabiele politieke en

economische situatie in Brazilië, komen

er veel Brazilianen naar Portugal. Omdat

1 op de 4 Brazilianen lid is van een

protestants/evangelische kerk, gaan vele

van deze immigranten hier op zoek naar

een kerk. We horen van kerken waar het

ledenaantal door immigranten is

verdubbeld. Maar hoe ga je hier als kerk

mee om? In het nieuwe vak

´Intercultureel kerk-zijn´ wordt uit-

gebreid ingegaan op de mogelijkheden

en uitdagingen van deze nieuwe

immigranten in de kerk.

Naast Boaz (15) en Lucas (13) zit nu ook

Joas (10) op de internationale

christelijke school. Boaz (basgitaar) en

Lucas (drum) spelen samen in de

schoolband en het aanbiddingsteam van

de kerk en ook zitten ze samen op

Parcour les. Joas zet zijn artistieke gaven

in met ballet. Ook spelen ze alle 3 graag

buiten met andere kinderen uit het

dorp.

Noah is alweer 2 jaar. Dit vrolijke en

ondernemende mannetje brengt veel

vreugde in het gezin en in de buurt.

We zijn op zoek naar nieuwe

gemeenten die betrokken willen

worden bij het werk van de familie

Verhoef in Portugal. Daarvoor

hebben Peter & Annie een video

gemaakt waarin ze op dynamische

wijze hun visie voor Gods koninkrijk

in Portugal in beeld brengen. Wil jij

hun ambassadeur zijn in jouw

gemeente en vragen of hun video in

jouw kerk gedeeld zou kunnen

worden?

Al ruim tien jaar wonen en werken

Peter en Annie met hun kinderen in

Portugal. Ze zijn uitgezonden door

Cama Zending en voor hun werk

afhankelijk van giften. Ze hebben

jouw support, zeker ook in deze

tijd, hard nodig! Op de website kun

je zien hoe je ze eenmalig of

maandelijks kunt ondersteunen

zodat dit werk kan blijven doorgaan.

Als Thuisfrontteam willen wij hen

natuurlijk van harte bij jullie

aanbevelen. Ze hopen de maand

juni 2023 weer op verlof in

Nederland te zijn. Hou de site in de

gaten voor mogelijkheden om ze

dan te ontmoeten of nodig ze uit om

te spreken in je kerk, kring of

huiskamer.

Groeten namens het TFT,

Elisa van Egmond

▪ Dienen/trainen in onze lokale kerk

Het is mooi om te zien hoe God Zijn

Woord zaait in de harten van mensen

en dat daardoor ook het verlangen

groeit om naar buiten te treden. We

smeken God dat zijn goedheid nog

meer zichtbaar zal worden. Dit wensen

we ook voor jullie voor 2023: dat Zijn

goedheid zichtbaar zal worden voor, in

en door jullie heen!

Tijdens het proces van zaaien en land

ontginnen is er ook strijd. Je ziet het

vooral door onvrede in het hart van

mensen wat niet uitgesproken wordt,

waardoor er roddel, wantrouwen en

chaos ontstaat. Ook zie je dat

sommige mensen met de hakken in

het zand gaan staan door angst of

door verlies van traditie. We hebben

gemerkt dat het belangrijk is om elke

keer mensen te benaderen met liefde,

vertrouwen en geloof, waardoor deze

blokkades juist mogelijkheden worden

van groei en meer onderling

vertrouwen en eenheid. Gods liefde

overwint elke strijd!

Prediker 11:6
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