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‘Want ook de Zoon des 
Mensen is niet gekomen 

om gediend te worden, 
maar om te dienen’ 

  

Markus 10:45 

Gebedsdagen ECM Portugal 
De laatste week van augustus hadden wij 
als ECM-team van Portugal een 
bijeenkomst met elkaar in Quiaios. Een 
tijd voor Bijbelstudie, gebed en 
ontmoeting. De Bijbelstudies gingen over 
leiderschap en de capaciteiten die 
daarvoor nodig zijn. Het hele onderwerp 
leiderschap is terug te brengen tot 
dienen. Jezus is op aarde gekomen om 
te dienen. Als wij Hem willen navolgen 
zullen wij moeten dienen. Wat daarvoor 
nodig is: gehoorzaamheid, liefde en 
menselijkheid. Wij zijn dienstknechten! 
Wat God van ons verwacht is dat wij 
rechtvaardig handelen, ons liefdevol 
ontfermen en nederig wandelen. Jezus 
zegt: ’Volg Mij en neem je kruis op’. Het 
was een zeer heldere en duidelijke uitleg 
van de Bijbel. Ook hebben we genoten 
van de maaltijden, de gesprekken met 
elkaar. We hebben met enkelen van ons 
ook nog een mooie wandeling gemaakt 
naar een waterval. Deze stond helaas 
droog. Het uitzicht was prachtig. Wij zijn 
ook nog een paar uurtjes naar het strand 
geweest. De temperatuur was aange-
naam, ongeveer 25 graden. Dit in 
tegenstelling tot waar wij wonen waar het 
bijna 40 graden is! Wij hebben genoten 
en voelen ons gesterkt en opgebouwd 
door deze dagen. 

Zondag met Rosario  
over ‘o Curso Graça’ 
Rosario, een Portugese zendeling uit 
Porto, heeft bij ons in de kerk een cursus 
over genade gegeven. Deze duurde zes 
weken, iedere woensdagavond. De 
opkomst was wisselend. We sloten de 
cursus af met een hele zondag op een 
quinta (boerderij). We begonnen om 
09.00 uur ’s morgens en eindigden met 
een kerkdienst om 18.00 uur in de open 
lucht. Het was een prachtige zondag en 
de opkomst was die dag redelijk goed. 
We sloten om 20.00 uur af met het vieren 
van de verjaardag van een van onze 
broeders met verschillende soorten taart, 
wijn en drank. 
 
Expositie Jacqueline  
Paolo, een van onze broeders, die een 
bakkerij in Cabeção heeft, is betrokken 
bij de Centro de Cultura in zijn woon-
plaats. Hij heeft geregeld dat ik, 
Jacqueline, daar mijn quilts en keramiek 
kan exposeren. We hebben een gesprek 
gehad met de persoon die verantwoor-
delijk is voor culturele zaken. De expo-
sitie zal waarschijnlijk in maart plaats-
vinden vanwege de dag van de vrouw. 
Mogelijk eerder. Misschien komt de 
expositie ook in het Casa de Cultura in 
Mora’. Ik ben druk bezig met alle 

Beste familie en vrienden, 

ECM-Portugal gebedsdagen 



voorbereidingen, zoals de quilts 
geschikt maken om op te hangen, 
quilts afmaken, nog wat meer 
keramiek maken. We willen een 
kaartje laten maken van atelier 
Jacqueline ZwART en een folder 
met daarin een verhaal over 
keramiek en dat God de grote 
pottenbakker is en wij de klei. 
 
Hartelijke groet, 

Arend Jan  
en Jacqueline 

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 aanpassen kan te 
allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescher-

ming van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving: 

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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“Mora verlangt leven. Door het Evangelie handen en 
voeten te geven willen we de inwoners van Mora laten 

kennismaken met het Woord dat leven geeft.” 

verlangt 
  Mora 

leven 

Rudi en Aldrik aan het werk 

TFT 
Ligt je hart bij onze missie en 
wil je zelf graag deel uitmaken 

van ons Thuisfront Team?  
Stuur ons dan even een 

berichtje via 
arendjan.zwart@ecmi.org  genieten van het lenteweer tijdens  

de Nederlandse gebedsdag 

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 | 
Arend Jan en Jacqueline Zwart zijn 

voor de kosten van hun studie, training 
en begeleiding door ECM afhankelijk 

van giften. www.ecmnederland.nl/
geven of op: NL02INGB0000254997 
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-

Nederland, Deventer o.v.v. “fonds 
Zwart” | ECM-Nederland - Postbus 

861 - 7400 AW Deventer – Nederland  
0570-637537 

 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl/Zwart 

gemeente genietend van genade 

Gebeds-en dankpunten 

• Wij zijn erg dankbaar, dat twee broeders uit 
Nederland een week zijn gekomen om ons te 
helpen met verven en werkzaamheden in de tuin. 
Het huisje voor de verhuur is wit geschilderd, een 
muur achter in de tuin gerepareerd en wit gemaakt 
en al het onkruid is uit de tuin. Het ontroert ons als 
wij dit allemaal zien: zoveel liefde en energie. 

• Wij hebben sinds enkele weken weer Portugese les 
van een oudere man, die regelmatig de 
kerkdiensten bezoekt. De lessen concentreren zich 
vooral op het juiste gebruik van de grammatica. 

 
 

• Wij zijn dankbaar voor de Nederlandse retraite die 
we in mei hebben bijgewoond. Het onderwerp was 
‘veerkracht’. Heerlijk om in je moedertaal 
onderwezen te worden, te zingen, te bidden en 
goede gesprekken te hebben. We zijn weer gesterkt 
terug naar Portugal gegaan. 

• De energie van Arend Jan is bijna weer zoals voor 
ons vertrek naar Portugal. Wij zijn daar erg blij mee. 
De gezondheid van Jacqueline is fragiel, dagen 
zonder pijn zijn zeldzamer dan dagen met pijn. 

• We zoeken nog altijd versterking voor ons 
Thuisfrontteam; weet u iemand die interesse heeft, 
laat het ons weten!.  

Telefoon en e-mailadressen  
Het nummer van onze 

huistelefoon is inmiddels buiten 
gebruik, onze mobiele nummers 

zijn onveranderd. 
 

Wij hebben allebei een nieuw  
e-mailadres. 

 
Arend Jan: 

ajzwart@solconmail.nl 
 

Jacqueline:  
jacquelinezwart@solconmail.nl 
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