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“Portugeestalige mensen in 
de regio Zwolle verlangen 
naar verbinding met God, 

met elkaar en met de 
Nederlanders om hen heen! “ 

Het is op zondagmiddag een levendige 
bedoening in Inloophuis Gastvrij in de 
Zwolse wijk Diezerpoort. Er wordt enthou-
siast gepraat en gelachen in het Portu-
gees, Nederlands, Engels en Spaans. De 
dienst is net met Heilig Avondmaal 
afgesloten en nu genieten Brazilianen, 
Nederlanders en een Dominicaan van 
elkaars gezelschap en lekkere hapjes. Om 
de week houden we een samenkomst 
waarbij we mogen merken hoe waar 
bovenstaande tekst is. Onder de naam 
Emmanuel zijn we als Portugees/Neder-
landstalige groep een kleine gemeente  
gestart (feb. 2022), waar veel leven, 
blijdschap, eenheid en liefde is voor God 
en voor elkaar! 
 
Eenheid in Christus 
We vormen een bont gezelschap van 
veertien vaste deelnemers en negen mensen 
die onregelmatig komen. Dertien zijn 
Braziliaan, negen Nederlanders en één 
student uit de Dominicaanse Republiek. Er 
zijn vier echtparen waarvan drie Nederlands 
– Braziliaanse stellen. Regelmatig komen er 
Brazilianen die tijdelijk of op bezoek in 
Nederland zijn. Sommigen  hebben geen 
kerkelijke achtergrond en anderen een 
katholieke, pinkster, gereformeerde of 
evangelische achtergrond. We focussen niet 
op de vele verschillen, maar op wat ons 
bindt, namelijk liefde voor God , Zijn Zoon 

Jezus en een verlangen om opgebouwd te 
worden door de Heilige Geest! De verschillen 
zijn een verrijking; we hebben allemaal 
gaven en talenten gekregen tot opbouw van 
de gemeente. Daarom begonnen we het 
nieuwe jaar met een serie van drie 
preekstudies over ‘de gemeente als 
Lichaam’, ‘het Bouwwerk van Christus’ en 
‘Licht in deze wereld’. Als gemeente van 
Jezus Christus zijn we verbonden in Hem en 
daarom vieren we maandelijks het Heilig 
Avondmaal ter herinnering aan Jezus’ 
kruisoffer. We vieren ook dat we bij God en 
bij elkaar horen met lekkere hapjes na elke 
samenkomst! De komende drie samen-
komsten willen we onderzoeken wat de 
Bijbel leert over Jezus’ wederkomst. Alle eer 
aan God voor de liefde en eenheid die Hij 
onder ons geeft! 
 
Gemeente activiteiten  
Als gemeente organiseren we diverse 
activiteiten tot opbouw van een ieder. Zo 
hebben we mannen- en vrouwen activiteiten, 
een attractief kinderprogramma, een 
filmavond en themadiensten voor stellen. Op 
30 maart hopen we met een Portugeestalige 
huiskring in Lemelerveld te starten. En van 9 
tot 11 juni hebben een gemeenteweekend 
gepland in Den Ham. 
 
Ondersteuning en support  
We staan in verbinding met diverse mensen 
en organisaties die ondersteuning en support 
geven met diverse zaken. Ten eerste bidden 
en vasten we zelf als gemeente om Gods 
aangezicht te zoeken en om te bidden voor 
de gemeente en voor wie gebed nodig heeft. 
Maar mensen buiten onze gemeente bidden 
ook voor ons. Sommigen van hen staan ons 
bij met goede raad en zorg voor ons. Dat 
geldt zeker ook voor de organisaties 
European Christian Mission (ECM), Stg. 
Interculturele Gemeentestichting Zwolle 
(SIGZ) en onze thuisgemeente VEZ. We zijn 
enorm dankbaar hiervoor! 
 
Gezin 
We zijn heel gelukkig met elkaar. Onze kids 
zitten in een mooie fase waarin ze zich volop 
ontwikkelen. Ze gaan met plezier naar school 
en hebben daar leuke vriendschappen. 
Melissa (9) houdt van turnen en dansen, 
Davi (6) van voetballen en gitaar spelen. Ze 
spelen graag samen, en zijn vrolijk en 
levendig (meestal!) We lachen veel samen! 
Elke zondagavond hebben we een gezellige 
familieavond. Ze houden van God, jong als 
ze zijn, en zijn gek op Bijbelverhalen. 

Beste familie en vrienden, 

Als gemeente Emmanuel willen we zelf ook support 
geven waar we ons geroepen weten. Zo hebben we 

een goede connectie met de Portugeestalige 
gemeente in Hoogezand. Met een aantal mensen 

helpen we regelmatig in elkaars diensten. 



European Christian Mission (ECM) is een 
internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie 

die alle volken van Europa met het Evangelie wil 
bereiken. ECM gelooft dat er geen betere manier is 

om van het Evangelie te getuigen dan door 
liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus 

in woord en daad navolgen. ECM wil overal in 
Europa zulke gemeenten stichten en opbouwen. Al 

sinds 1904 werkt ECM aan deze missie, altijd in 
samenwerking met lokale kerken. U kunt meer over 

ECM lezen op hun website. 
 

Bedankt dat u het werk van Michiel en Ismilinda 
Epema bij ECM wilt ondersteunen! Zij zitten in de 

kandidatenprocedure. Samen met ECM wordt er nu 
een budget opgemaakt om hen zo uit te kunnen 

gaan zenden als zendingswerkers. 
 

U kunt uw donatie overmaken via: 
www.ecmnederland.nl/steun-epema 

Of via IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 
tnv: Stichting ECM-Nederland 

ovv.: Fonds Epema 
 

| ECM-Nederland, Postbus 861,  
7400 AW Deventer, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 

 

Uiteraard kun je ons benaderen voor 
vragen! Hartelijk dank voor je belangstelling, 

gebed, en giften! 
 

Contact: michielepema@hotmail.com 
Facebook: Ismilinda Epema 

06 – 3885 6488 
Hertshooiweg 17, 8042 GH Zwolle 

Websites: sigz.net 

“Hoe goed is het, hoe heerlijk als 
broeders bijeen te wonen.”  

Ps. 133:1 NBV 
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Financiën  
We zijn enorm blij dat we sinds kort 
zijn aangenomen als kandidaat-
zendingswerkers bij de stichting ECM 
Nederland. We leggen uit hoe we 
hiertoe gekomen zijn. 
 
We zochten naar een organisatie die 
ons missionaire werk als gemeente-
stichters kon ondersteunen. Een 
vriend attendeerde ons op ECM. We 
mochten komen voor een gesprek en 
ervoeren meteen een klik.  
 
Toen Michiel uitgezonden werd naar 
Brazilië koos hij voor een leven in 
afhankelijkheid, ook financieel. Bij 
JmeO en Iris Global (zendingsor-
ganisaties waar we werkten) werkt 
men op vrijwillige basis, ondersteund 
door sponsors en/of de uitzendende 
kerk. Door vele trouwe sponsors en 
de VEZ-support werd altijd voorzien in 
wat nodig was, ook toen Ismilinda 
zendingswerker werd. We zijn in 2022 
teruggekeerd naar Nederland wegens 
Michiels’ Parkinson, maar wilden 
blijven werken als zendingswerkers. 
Michiel heeft vijftien maanden betaald 
parttime werk gehad, maar beide 
contracten werden niet verlengd. 
Ondertussen kwam de roeping om 

Michiel & Ismilinda  

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit 
deze publicatie te verspreiden zonder onze toe-
stemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft 

aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. 
Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen 
tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van 

uw privacy in overeenstemming met de nieuwe 
Europese regelgeving:  

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  

Activiteit van de Braziliaanse  
dames in Zwolle 

Michiel en Ismilinda:  
alweer 12 jaar gelukkig samen!  
En het beste moet nog komen!  

Agenda Evangeliegemeente 
Emmanuel 

 

Volgende bijeenkomsten: 
19 maart: 13:00 

9 april:13:00. Paasviering 
Beide diensten hebben 

kinderprogramma (4 - 11 jaar)  
Adres: Inloophuis ‘Gastvrij’, 

Ruusbroecstraat 205, Zwolle 

In de gemeente is altijd wel wat te vieren 
voor jong en oud!  

een gemeente te stichten onder 
Portugeestaligen en een universitaire 
studie theologie te volgen. Sinds 
zomer 2022 (einde contract van 
Michiels baan) was onze begroting 
niet meer sluitend.  
 
Nu Ismilinda een baan heeft (16 uur) 
zou de begroting weer sluitend 
kunnen zijn (voorziet in basisbe-
hoeften). Kortom, we blijven voor 
onbepaalde tijd afhankelijk van giften, 
in het vertrouwen dat God zal blijven 
voorzien, zoals Hij altijd gedaan heeft!  
Wil je ons ondersteunen, dan zijn we 
daar uiteraard zeer dankbaar voor!   

Dank – en gebedspunten 

• Gezonde groei, ten eerste kwalitatief, voor gemeente Emmanuel 

• Gemeente activiteiten 

• Bescherming naar geest, ziel en lichaam voor ons gezin 

• Werk van Ismilinda en studie theologie van Michiel 

• Portugeestalige mensen in de regio Zwolle verlangen naar verbinding met 
God, met elkaar en met de Nederlanders om hen heen! We bemoedigen 
hen en bidden dat ze deze verbindingen vanuit geloof in Jezus vinden, door 
de werking van de Heilige Geest! 

Melissa en Davi zijn gek op rodeo  
rijden op papa!  

http://www.ecmnederland.nl/steun-epema
http://www.ecmnederland.nl
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https://sigz.net
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