
Familie-uitbreiding 
Aan het begin van deze lange, droge 
zomer werd Johan Daniël geboren, zoon 
van Wigle Jan en Rebeca en broertje 
van Clara. Hiermee zijn we voor de vijfde 
keer grootouders geworden. Dit bracht 
ons enkele weken naar Bern, waar ze 
momenteel wonen (wel iets dichterbij 
dan Iowa, waar Julie en Gerben met Ian, 
Lisa en Heidi wonen!). Dit was de eerste 
keer dat Jonatas al het werk gedurende 
tien dagen alleen moest doen, weliswaar 
met hulp van Johannes en Monica. We 
zijn dankbaar dat alles goed gelopen is.  
 
New-age-groepen 
Een internationale groep logeerde ruim 
een week hier met het oog op het 
vormen van een bio-dynamisch/
antroprosofisch project. Ondanks het feit 
dat we geen deelnemers waren, kregen 
we toch nog gelegenheid om met een 
stuk of vier jongeren over de wortels van 
het esoterische gedachtegoed te 
spreken. Vaak komen deze op het 
biologische af en hebben ze geen weet 
van de andere aspecten. 
Jeugdgroepen 
We kregen fantastische kansen om 
peuters en kleuters attent te maken op 
de schepping en ze enthousiast te 
maken door ze een praktische ervaring 
in de natuur en de landbouw mee te 
geven. Er was zelfs een groepje 
kinderen van een tehuis bij die 
ecofobisch waren. Wat is het dan 
prachtig als aan het einde van de dag 
een kind zegt: ”Er zit een spin naast je”, 

en het kind naast de spin zegt: “O, dat 
geeft niks” . Ook hadden we 
jongerengroepen die we bewust 
probeerden te maken van de gevolgen 
van hun keuzes in relatie tot de 
schepping of de Schepper. Vooral tijdens 
de activiteiten zie je ze loskomen van de 
afhankelijkheid van al hun 'gadgets'. Bij 
dit werk zie je niet direct grote resultaten, 
maar we hopen en bidden dat het 
bijdraagt tot een Bijbelse integrale 
(holistische) visie.  
 
Ouderen 
Behalve de maandelijkse bezoeken aan 
het bejaardentehuis, krijgen we ook 
groepen ouderen op de Quinta. Hele 
volkstammen trokken een halve eeuw 
geleden van het platteland naar de stad 
om een 'beter' leven te vinden. Vaak 
heeft het niet zo veel goeds gebracht als 
ze verwacht hadden; kinderen aan de 
drugs, in een later stadium werkloosheid 
etc… 
 
Als ze een paar dagen zó buiten zijn, 
komt er heimwee naar boven, maar ook 
oude wijsheden. Ze genieten enorm van 
de natuur en de tuin. Dit bracht Elisabeth 
ertoe om een speciaal programma te 
maken voor ouderen, met bijzondere 
bemoedigingen uit Gods Woord. 
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“Waarom weegt gij geld af voor wat niet 
verzadigen kan?Hoort aandachtig naar 

Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich 
in overvloed verlustige. Neigt uw oor en 

komt tot Mij; hoort opdat uw ziel leve” 
 

Jesaja 55: 2,3 

Nieuwsbrief voor onze vrienden en familie in Christus, 

Word vrienden van ‘Quinta 

Anema’ op Facebook en bekijk 

prachtige foto’s van onze 

multifunctionele boerderij. 

peuters die hooi geven aan de koeien  

http://www.facebook.com/quinta.anema
http://www.facebook.com/quinta.anema


“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” 

Cursus counseling 
Door de lezingen over ‘grenzen’ 
en ‘leren loslaten’ kwam de vraag 
of ik (Elisabeth) weer een cursus 
pastorale counseling kan geven. Ik 
werd erg bemoedigd toen een 
echtpaar dat ik lang begeleid heb, 
aanbood om de cursus voor een 
jong echtpaar van hun kerk te 
betalen. Dit is zoals het zou 
moeten werken: ik investeer in hen 
en zij investeren op hun beurt 
weer in anderen! Ook werd ik 
bemoedigd door het toegewijde 
groepje dat aan de cursus 
deelnam. Het vele werk vooraf is 
de prijs meer dan waard als ik zie 
hoe serieus ze hun motivatie 
onderzoeken en met hoeveel 
compassie ze aan het werk gaan. 
We leerden ook veel van elkaar, 
vooral omdat de afhankelijkheid 
van de Heer centraal stond. 
 
Kaas onder de pers  
en in de Pers 
De kaas van Jan wordt steeds 
bekender. Een journalist van de 
nationale persdienst proefde de 
kaas in een restaurantje en 
schreef, na overleg met ons, er 
een groot artikel over, dat in 
diverse nationale kranten 
verscheen. Wij stonden wel een 
beetje perplex, maar Portugal, een 
land met een sterke eetcultuur, 
geeft hoog op van een goed 
product. Daarna kwamen een 
journalist en een fotograaf van het 
regionale blad van Montemor 
voorbij. Zij wilden een hoofdartikel 
schrijven over het complete 

project. Dat is natuurlijk heel mooi, 
maar het zijn overtuigde com-
munisten (dat leeft nog sterk in de 
Alentejo) en wij vroegen ons af 
hoe we konden uitleggen wat ons 
drijft, zonder dat ze ons in een 
'religieus hokje' zouden stoppen. 
Tot onze verbazing schreven ze 
een mooi en evenwichtig artikel, 
met enorm grote foto’s . We bid-
den dat dit artikel gelegenheden 
zal geven tot goede gesprekken. 

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 | 

Fam Anema is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  

“Fonds Anema” | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer -

Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 

C
O

L
O

F
O

N
 

verlangt 
  Portugal 

volharding 

jongeren die een natuurwandeling maken  

ouderen die genieten op de Quinta  

Dank en gebedspunten: 
 

 Voor onze kinderen en kleinkinderen.  
    Rebeca in Bern zoekt een au pair! 

 Voor de hulpverlening en de cursus counseling. 

 Voor de groepen kinderen, jongeren en ouderen. 

 Dat de kaas en ons getuigenis goede gesprekken geeft in dit op 
consumptie gerichte jaargetijde (zie Jesaja 55: 1,2,3) 

het groepje cursisten voor de counseling  
o.l.v Elisabeth  

Met dank voor jullie meeleven  
en de gebeden  

Jan & Elisabeth 

Anema 

kleuters met hun mooie petjes op ,  
kijkend in de kaastobbe  

kleuters die de meest prachtige vragen stellen  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Jan+_+Elisabeth+Anema
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

