
Vanuit een nog mooi groen Andalusië, 
een update over ons werk en leven. 
 
Werk 
In verband met werk is Henk een maand in 
Nederland geweest. Na diverse pogingen om 
hier een baan te vinden, hebben we voor 
tijdelijk besloten om ook in Nederland te 
solliciteren. Die deur ging gelijk open. 
Hoewel het niet ons ideaal is, zien we dit als 
zegen voor dit moment. Voor het vervolg 
blijven we uitkijken naar en vertrouwen op 
mogelijkheden hier en op Zijn voorzienigheid. 
God is diegene die ons tot hiertoe heeft 
geleid en voor ons heeft gezorgd en ons 
vertrouwen in Hem is groot. Bidden, stappen 
zetten, loslaten en vertrouwen, dit alles met 
Zijn vrede in ons hart. 
 
Gastvrijheid 
Het ontvangen van mensen gaat door. 
Steeds meer mensen vinden de weg naar 
ons huis. Elke keer horen we hoe men zich 
op hun gemak voelt bij ons. Afgelopen 
zaterdag zei een mijnheer: “dit huis vangt je”.  
Oftewel, eenmaal binnen wil je er niet meer 
weg. Een meisje dat hier geregeld komt 
spelen en logeren, plaatste laatst op haar 
social media het volgende bericht: “mijn 
Nederlandse familie”. Een vriendin zei laatst: 
“jullie ademen gastvrijheid, het gaat bij jullie 
vanzelf”. We danken God hiervoor en we zijn 
blij dat we daarin kunnen dienen. 
Gastvrijheid kent echter ook zijn uitdagingen 
en niet alles gaat vanzelf. Tijdens één van de 
bijeenkomsten van de vrouwengroep waren 
er vijf kinderen meegekomen. De kinderen 
waren zowat ons huis aan het afbreken, 
terwijl we als vrouwen een samenzijn 
hadden. Eén jongetje had ons keyboard 
‘gedemonteerd’ en daardoor was er een 
onderdeel gebroken. Opvoeden gaat hier 
vaak heel anders. We proberen met ze te 

delen wat wij met onze kinderen doen. Ze 
zien in ons gezin iets wat hen nieuwsgierig 
maakt en ze willen graag leren. Dat is al 
geweldig.  
 

Punctualiteit is geen Spaans principe. Het 
lukte ons om de laatste meeting met de 
community af te bakenen naar een 
samenzijn van in totaal twee uur, met een 
vaste starttijd, maar alsnog loopt het dan uit 
of mensen komen soms een uur later. Deels 
is het goed om je aan te passen aan de 
cultuur, deels vinden wij dat discipline en 
commitment naar elkaar belangrijke 
principes zijn en daarin willen we dus 
investeren.  
 
Coaching 
Hoewel ik (Hanneke) had bedacht dat ik het 
coachen wilde uitstellen tot mijn Spaans 
beter zou zijn, kwam het toch nu al op mijn 
pad. Een jonge vrouw komt wekelijks naar 
ons huis en ik help haar met haar 
worstelingen. Hoewel ik onzeker ben over 
mijn taalniveau, is dit voor haar geen issue. 
Als ik er echt niet uit kom, zoek ik het woord 
op. Met context en non-verbale ‘taal’ snapt 
ze me heel goed. Ze wil graag weten wat 
mijn drijfveer is in het leven, wie (Wie!) mij 
inspireert en hoe ik nu zo in Spanje ben 
terechtgekomen. Ik noem het zaaien. Ze 
heeft een katholieke achtergrond, maar voelt 
in haar kerk veel veroordeling. Ze is 
hongerig; zo ervaar ik het. Naast coaching, 
mag ik haar steeds meer vertellen over 
Jezus. Hoe bijzonder!  
 
Integratie 
Ofschoon Senna nog bijna dagelijks online 
contact heeft met zijn Nederlandse vrienden, 
krijgt hij de laatste tijd steeds meer 
aansluiting bij zijn Spaanse klasgenoten en 
de jeugd van de kerk. Hierdoor gaat hij 
steeds meer Spaans praten en beweegt hij 
zich steeds vrijer te midden van de 
plaatselijke jeugd. Als ouders doet het ons 
goed om dit te zien; het is een fase verder in 
de integratie. Op donderdagavond voetbalt 
Senna nu met een groep mensen die dit op 
recreatieve basis doen. Een bevriende 
zendeling probeert hiermee verbinding te 
stimuleren en tegelijkertijd het Evangelie op 
een laagdrempelige wijze uit te dragen. Henk 
en Senna gaan samen en beleven er veel 
plezier aan. Senna heeft eveneens de 
ervaring dat afspraken maken met Spaanse 
kinderen soms heel lastig is. Plannen worden 
heel vaak gewijzigd en tot het laatste 
moment weet je vaak niet wat er nu wel of 
niet gaat gebeuren.  
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Hallo vrienden en familie,  

We verlangen ernaar 
grote werken te doen in 

nederige taken.  

Samen bidden met de community  
Met droge bonen in zand 



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                                      

Koelkast 
We gaan richting voorjaar en we 
verheugen ons op de warmte. 
Hoewel het echt hier Zuid-Europa is, 
hebben we heel veel kou moeten 
doorstaan deze winter. In een slecht 
geïsoleerd huis leven valt soms niet 
mee. We zijn allemaal weer wat 
weerbaarder geworden en hebben 
zelfs af en toe een koud bad 
genomen, zodat we daarna beter 
bestand waren tegen de kou in huis. 
Soms noemden we ons huis “een 
koelkast”. We kunnen er gelukkig om 
lachen! In het voorjaar en de zomer 
zullen we “de koelkast” juist 
waarderen, wanneer de tempera-
turen boven de 40c uitstijgen.  
 
We hebben voor het eerst in maart 
onze camper officieel verhuurd en 
daarbij ook meteen ons verhaal 
mogen delen over hoe God ons naar 
Spanje heeft geleid, en hoe Hij ons 
iedere nieuwe dag leidt. We worden 
er blij van om te zien hoe het mensen 
inspireert! We genieten er ook van 
dat mensen ons huis op wielen willen 
uitproberen om het mooie Andalusië 
te verkennen.  
 
We ervaren veel zegen in ons per-
soonlijke leven, in ons gezin en met 
de Heer. We gaan door allerlei 
integratieprocessen en we merken 
dat het sámen beleven van deze 
processen ons heel sterk maakt. We 
zijn ervan overtuigd dat de camper-
reis daarin een goede voorbereiding 
is geweest. Er is veel relativerings-
vermogen en flexibiliteit. God geeft 
dit! Niet alles is gemakkelijk, en 
doorzetten en vertrouwen is nodig! 
Wanneer we dichter bij mensen 
mogen komen die zoeken en iets 
proeven en zien van Jezus, dan 

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  

prijzen we God voor elke gelegen-
heid die Hij ons daartoe geeft. Elke 
druppel is er één en God wil dit 
vermenigvuldigen! We leven niet voor 
onszelf, we verlangen ernaar grote 
werken te doen in nederige taken.  
 
Wil je meebidden dat onze visie voor 
de toekomst ons verder onthuld zal 
worden? We hebben plannen om een 
huis met meer ruimte te kopen, zodat 
we meer mensen kunnen opvangen. 
We zijn de mogelijkheden hiertoe aan 
het verkennen. We denken dat God 
dit hier met ons van plan is; biddend 
zetten we stappen. Hoewel het voor 
ons spannend is, weten we dat onze 
Grote Regisseur alles allang weet. 
Dat geeft moed en rust! “Niet onze 
wil maar Uw wil geschiedde hierin, 
Here, tot eer en glorie van U alleen.” 
 
D.V. zijn we in augustus voor drie 
weken in Nederland. Als u ons graag 
wilt ontmoeten om meer te horen 
over ons werk in Spanje, wilt u dit 
dan tijdig laten weten via 
tft.thetravelingseven@gmail.com? 
Alvast dank.  
 

Veel zegen en een warme groet, 

De 2de vrouwengroep van Palomares  
die 2 wekelijks samenkomt  

Gastvrijheid opent deuren 

Yaella met 2 christelijke vriendinnetjes 

3 april zijn we te zien op TV in  
“enkeltje Verweggistan” 

De kerk “Vida Abundante”  
waar we geregeld naartoe gaan 

Nieuwe Poolse vrienden bezoeken  
die hier pas wonen 
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