
Zoals aangegeven in de vorige 
nieuwsbrief van Henk en Hanneke Knol, 
hierbij een aparte nieuwsbrief, waarin wij 
ons als TFT uitgebreider zullen 
voorstellen. Ieder van ons heeft aparte 
‘taken’. Taken die aansluiten bij wie we 
zijn, die we graag doen en waarmee we 
willen dienen. Henk en Hanneke gáán, 
maar ze hoeven het niet alleen te doen. 
Samen met Jezus, verbonden met ‘broers 
en zussen’ in Spanje en Nederland, willen 
we Jezus’ liefde uitdelen en het Goede 
Nieuws vertellen. 

 

Vanuit Henk en Hanneke 
Een TFT is voor ons een groep mensen die 
onze missie vertegenwoordigt in ons 
thuisland, zolang wij in het zendingsland zijn. 
Zij zijn als team nauw betrokken bij ons 
leven. Een TFT zien we als een back-up 
team dat haar geloof, wijsheid, inzicht en 
talenten inzet om de missie te ondersteunen. 
Wij zijn heel blij dat Jeroen, Esther, Ronald, 
Nargis, Eline en Mariska ons TFT willen 
vormen. 
 

Wat we doen 
Met elkaar hebben we in de afgelopen 
maanden de visie aangescherpt, de 
voorbereidingen voor hun missie in gebed 
gebracht en concreet: de sportschoenen 
aangetrokken! Helaas niet tijdens de ECM 
steprace, maar wel op verschillende plekken 
in Nederland. Dit zag er zo uit: youtu.be/
F7p5ShYfiks  
 

Tijd om onszelf voor te stellen:  
 

Nargis Nijhof 
Ik ben Nargis, 38 jaar, getrouwd en samen 
hebben wij 3 kinderen. Ik werk op een school 
als onderwijsassistente. Daarnaast ben ik 
oudste in een kerk. Wij kennen Henk en 
Hanneke al een tijdje. De afgelopen jaren is 
onze relatie gegroeid en zien wij hen meer 
als familie dan als vrienden. Ik wil hen graag 
ondersteunen, omdat ik zie hoe ze samen 
met God leven en dit uitdragen naar mensen 
om hun heen. De taken die ik op me ga 
nemen binnen het TFT zijn het regelen van 
praktische zaken, zoals het verblijf en 
vervoer in Nederland, netwerken en 
fondswerving. 
 

Esther Knol 
Mijn naam is Esther, 38 jaar, getrouwd met 
Maarten en samen hebben we 3 kinderen.  
Als zus ben ik erg betrokken bij Henk en 
Hanneke en hun kinderen. Ik zie hun liefde 
voor de Spanjaarden groeien en hun honger 
om daar de liefde van Jezus te laten zien. 
Als voorzitter binnen het TFT ben ik 
dankbaar en trots dat wij samen dienstbaar 
mogen zijn en zo bouwen aan het koninkrijk 
van God in Spanje.  
 

Jeroen Lievers  
Jeroen, 42 jaar. Sinds de kinderjaren ben ik 
bevriend met Henk en van daaruit later ook 
met Hanneke. Mijn taken binnen het TFT zijn 
de financiële administratie en het adressen-
bestand bijhouden. Ik wil Henk en Hanneke 
graag ondersteunen bij hun mooie missie 
naar Spanje. Door mezelf bij het TFT aan te 
sluiten kan ik daar op een praktische manier 
invulling aan geven.  
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Beste familie, vriend/vriendin, belangstellende, 

‘Henk en Hanneke gáán, 
maar ze hoeven het niet 

alleen te doen.’  

Nargis Nijhof 

Jeroen Lievers 

Esther Knol 

https://youtu.be/F7p5ShYfiks
https://youtu.be/F7p5ShYfiks


Veel Spanjaarden zijn niet bekend met het 
verlossingswerk van de Here Jezus en de 

betekenis ervan. Wij voelen ons geroepen om als 
christenen tussen de Spanjaarden te gaan leven 

en relaties te bouwen met mensen om zo iets van 
Jezus’ genade en liefde zichtbaar te laten worden.’  

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 

C
O

L
O

F
O

N
 

verlangt 
 Spanje 

Gods genade en      Liefde  

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  

lang na hoefde te denken toen 
Hanneke mij vroeg of ik in hun TFT 
wilde komen. Omdat het belangrijk is 
dat de kinderen, in het hele proces 
waar zij als gezin in zitten, ook 
gezien worden en blijven, zal ik mij 
op het welzijn van de kinderen 
richten. Daarnaast ben ik praktisch 
ingesteld en vind ik het fijn om mijn 
handen uit de mouwen te steken. 
Henk en Hanneke gaan een mooi 
avontuur aan om van Hem uit te 
delen in Spanje en ik vind het mooi 
om op deze manier daarvan onder-
deel te mogen zijn.  
 
Ronald Kuyper 
Ik ben Ronald, 56 jaar. Ik heb Henk 
en Hanneke leren kennen vanuit de 
kerkelijke gemeente in Zutphen. 
Later maakten ze ook deel uit van de 
huiskring in Vorden. Ze zijn lieve 
vrienden van mijn vrouw Ellen en mij. 
Al jaren delen we lief en leed met 
elkaar. We voelden ons direct 
betrokken bij de voorbereidingen 
rondom hun uitzending. Niet in de 
laatste plaats omdat we onszelf ook 
met Spanje verbonden voelen. De 
afgelopen 16 jaar bezochten we het 
land elk jaar wel een keer. Graag 
ondersteun ik hen op een praktische 
manier, juist op het moment dat ze in 
Spanje zijn. 
 
Peter en Kate,  
de mentoren van Henk en Hanneke  
We have been in ECM for more than 
thirty years. We have brought up four 
boys on the field. Peter first worked 
with an Evangelist in Málaga, then 
with several church planting teams in 
the region of Córdoba. 
 
We transferred to Peñarroya to take 
over from the missionary couple who 
were needing a break. Since 2004 
Peter has been teaching part time at 
the Seminary and Faculty of the 
Assemblies of God. Kate is dedicated 
to discipling women in the church and 
amongst the neighbours. 

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Ronald Kuyper 

 
As mentors, we will build on the good 
relationship that we have with Henk 
and Hanneke (and the children), 
already initiated during their travels in 
Spain. We hope to encourage the 
family as they respond to the 
challenges of crossing cultures in 
order to bring people to follow Christ. 
This will include helping them find 
answers to how to reach Spaniards, 
as well as how to work with other 
missionaries and groups in Spain. 
Communicating the gospel to those 
yet to believe and collaborating with 
those who already do believe are the 
two vital aspects to being able to 
serve the Lord in this part of God's 
world.  
 
Tot slot 
Staan jullie samen met ons in gebed 
om Henk en Hanneke heen? Dat is 
het allerbelangrijkste! Wilt u hen 
ondersteunen of kent u mensen die 
dit willen?   
 
Kijk dan op of verwijs hen naar: 
www.ecmnederland.nl/ik-steun-knol 
 
Heeft u vragen? Ons e-mailadres is: 
tft.thetravelingseven@gmail.com  
  
 

Mariska de Winkel  

Eline van der Bijl 

Peter en Kate 

Eline van der Bijl 
Ik ben Eline, 35 jaar, getrouwd met Jacques (broer van Hanneke) en samen 
hebben we drie kinderen. In de afgelopen jaren hebben Jacques en ik met Henk 
en Hanneke gesproken over hoe je invulling geeft aan discipelschap in het 
dagelijks leven. Net als Henk en Hanneke is het mijn verlangen om Jezus en Zijn 
boodschap van liefde en genade bekend te maken. Als gebedscoördinator mag ik 
hen ondersteunen en ook -heel praktisch- in het meeschrijven en redigeren van 
de nieuwsbrieven.     
 
Mariska de Winkel  
Mijn naam is Mariska (28 jaar oud). Ik leerde Henk en Hanneke kennen toen ik 
een pleegzusje werd van Henk. Op deze manier werden Henk en Hanneke familie 
voor mij. Dat Henk en Hanneke en hun kids zo ‘eigen’ voelen maakte dat ik niet 
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